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STIMAŢI CITITORI! NU UITAŢI SĂ PRELUNGIŢI ABONAMENTUL  LA 
“CURIERUL ORTODOX”  PENTRU  A  DOUA  JUMĂTATE  A  ANULUI!

Nașterea  Preasfi ntei Stăpânei noastre 
Născătoarei de Dumnezeu și pururea 

Fecioarei Maria

Înălţarea Sfi ntei Cruci

Un grup de persoane 
care au participat la 
restaurarea Mănăstirii 
Căpriana au fost decorate 
cu distincţii de stat. Astfel, 
„pentru contribuţie meritorie 
la restaurarea Complexului 
Monastic Căpriana”, 
„Ordinul Republicii” a fost 
conferit lui Pantelei Tâltu, 
președinte al Consiliului 
de observatori pentru 
restaurarea Complexului 
Monastic Căpriana. Tot prin 
decret prezidenţial, „Ordinul 
de Onoare” i-a fost acordat 
lui Vladimir Baldovici, 

director general al Agenţiei 
Construcţii și Dezvoltare a 
Teritoriului; Ordinul „Gloria 
Muncii” - lui Vladimir 
Dubelari, arhitect-șef al 
proiectului. 

Cu medalia „Meritul 
Civic” au fost distinși 
Gheorghe Batcu, tinichigiu 
la SRL „Stayer”; Igor 
Buga, director al SRL 
„Benim Masiv”; Dumitru 
Constandachi, director al SRL 
„Coloana Infi nitului”; Dorin 
Corniţov, restaurator la SRL 
„Stayer”; Sergiu Galiţ, șef de 
șantier la același SRL; Iurie 

Glavan, șef al Ocolului silvic 
Căpriana, raionul Strășeni; 
Alexei Rujici, director 
comercial al SRL „Ansiris 
Com”; Ivan Stihii, director 
general al Institutului de 
proiectări „Ruralproiect”. 
Medalia „Mihai Eminescu” 
a fost conferită lui Sergiu 
Ciocanu, cercetător știinţifi c 
superior la Institutul 
Patrimoniului Cultural al 
AȘM; Mihail Pencov, director 
general adjunct al Agenţiei 
„Apele Moldovei”, și lui 
Gheorghe Postică, doctor 
habilitat în istorie, arheolog.

Tatăl Sfi ntei Fecioare, Ioachim, se 
trăgea din neam împărătesc. Acesta cu 
toate că-și ducea la Dumnezeu darurile 
îndoite, ca un iubitor de Dumnezeu și 
bogat ce era; dar pentru nerodire era 
defăimat căci erau sterpi și nu aveau 
copii. De aceea mâhnindu-se la inimă, el 
în munte, iar femeia lui Ana în gradină, 
se rugau cu lacrimi lui Dumnezeu, Care 
ascultându-i, le-a dat rod sfânt pântecelui, 
pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. 

Iar Sfânta Ana se trăgea din Matan 
al douăzeci și treilea din neamul lui David 
și al lui Solomon; acesta a luat pe Maria 
din neamul lui Iuda, și a născut pe Iacov 
tatăl lui Iosif teslarul, și trei fete: pe Maria, 
Sovi și pe Ana. Maria a născut pe Salomi 
moașa; Sovi a născut pe Elisabeta, iar Ana 
a născut pe Născătoarea de Dumnezeu. 

Deci Preasfânta este nepoata lui 
Matan și a Mariei femeia sa. Iar Elisabeta 
și Salomi erau nepoate ale Anei de surori, 
și verișore cu Născătoarea de Dumnezeu. 

Constantin cel Mare, întâiul împărat 
al creștinilor, avea război, precum zic unii 
din istorici, la Roma împotriva lui Maxentiu, 
până a nu lua împărăţia. Iar alţii zic că la apa 
Dunării împotriva sciţilor. 

Văzând că mulţimea potrivnicilor 
era mai multă decât oastea lui, era cuprins 
de nedumerire și frică. Atunci i s-a arătat în 

amiaza zilei semnul Crucii cu stele pe cer, 
și litere romane împrejurul Crucii, care și 
acelea erau închipuite cu stele și ziceau: “Întru 
aceasta vei birui”. Făcând numaidecât o cruce 
de aur, după chipul celei ce i se arătase, și 
poruncind să fi e purtată înaintea ostașilor săi, 
au dat război cu vrăjmașii, dintre care cei mai 
mulţi au pierit, iar alţii au fugit. 

Pentru aceasta, gândind întru sine la 
puterea Celui ce a fost răstignit pe Cruce, și 
crezând că Acesta este Adevăratul Dumnezeu 
și întărindu-se cu Botezul împreună cu maica-
sa, a trimis-o la Ierusalim ca să găsească 
Crucea lui Hristos. Și a afl at-o ascunsă, 
împreună cu celelalte două cruci, pe care 
fuseseră răstigniţi tâlharii; și nu numai crucile, 
ci și piroanele le-au afl at. Neștiind împărăteasa 
care ar fi  Crucea Domnului, s-a arătat aceasta 
prin minune. O femeie văduvă moartă, de care 
s-a atins Crucea a înviat; iar celelalte două 
cruci ale tâlharilor nu au arătat nici un semn 
de minune. Atunci împărăteasa s-a închinat 
și a sărutat Crucea, împreună cu toată suita. 
Și neputând încăpea tot poporul să se închine 
s-a rugat ca măcar să o vadă. Atunci s-a suit 
Fericitul Macarie, patriarhul Ierusalimului, și 
a înălţat deasupra amvonului Cinstita Cruce, și 
văzând-o poporul, a început a striga: “Doamne 
miluiește!” și de atunci a început a se ţine 
sărbătoarea Înălţării Cinstitei Cruci. 

Decoraţii pentru participanţii la 
reconstrucţia mănăstirii Căpriana

Două sărbători 
cu semnifi caţie și 
încărcătură diferită 
au devenit un “câmp 
de bătălie” pentru 
puterea centrală și cea 
municipală, de fapt o 
încercare a principiilor 
fi ecăruia dintre noi. 
Așadar, avem pe de-o 
parte o sărbătoare ce ţine 
de tradiţia neamului, cea 
care ne înalţă sufl etește, 
ne face să fi m mai 
curaţi la sufl et și la trup, 
amintindu-ne de relaţia 
omului cu Dumnezeu, 
de cele veșnice. Iar pe de 
altă parte – sărbătoarea 
butoaielor pline, a 
degustării vinului cu…, 
dar mai mult fără măsură, 
cu fete dansând în 
neglijeu și cu încălcarea 
conștientă a legislaţiei 
(care interzice consumul 
de băuturi alcoolice în 
locuri publice). 

Recent, unul dintre 
organizatorii sărbătorii 
bahice, Agenţia de 
Stat „Moldova-Vin”, 
manifestând “înţelegere”, 
a declarat că merge 
la compromis – Ziua 
Vinului se va desfășura 
sâmbătă (13 octombrie) și 
a doua zi până la amiază, 

oferind celor ce vor să 
sărbătorească Hramul  a 
doua jumătate a zilei de 
duminică! Adică printre 
butoaele care abia de 
se vor începe a evacua 
și sticlele aruncate prin 
piaţă? 

Orice locuitor al 
Moldovei, chiar dacă nu e 
atât de “mers la biserică”, 
știe că sărbătorile creștine 
încep din ajun, cu slujba 
Vecerniei, și culminează 
cu Liturghia, care se 
săvârșește a doua zi 
dimineaţa. De fapt, acești 
(și alţi) organizatori 
își dau astfel arama pe 
faţă fără nici o jenă, 
demonstrând că sunt total 
agramaţi, n-au habar în ce 
constă Hramul orașului, 
sărbătorit deja de 6 ani, și 
nu vor să ia în considerare 
tot ce ţine de demnitatea 
neamului și a capitalei 
acestei ţări. Cu ce scop 
se face aceasta – pentru a 
mări “consumul intern de 
vinuri pe cap de locuitor”, 
uitând de orice restricţii 
morale, legale și a ne 
transforma într-o naţiune 
de beţivi?..

Am încercat să 
afl ăm opiniile slujitorilor 
cultului, a unor 

personalităţi din domeniul 
culturii și a cetăţenilor 
simpli referitor la “dubla” 
sărbătoare…

Sărbătorile 
cu adevărat 

naţionale nu pot fi  
anticreștine

Pr. Pavel Borșevschi, 
biserica “Sfântul Dumitru”:

Tradiţia Bisericii 
noastre, părinţii noștri 
niciodată n-au acceptat 
ca  zilele de mari sărbători 
creștine să fi e amestecate 
cu alte petreceri, care nu 
au conţinut creștinesc. 
Oricât de tare am vrea 
să ne expunem vinurile 
să ne creadă lumea că-s 
bune, dar dacă o facem în 
pofi da unei mari sărbători 
creștinești, n-o să avem 
spor. Hram, în traducere 
din slavonă, înseamnă 
casă, biserică. Deci e 
vorba de orașul, casa 
noastră, un lăcaș sfi nţit, 
care se vrea acoperit de 
Acoperământul Maicii 
Domnului. 

(continuare în pag.2)

Avem de ales între  Acoperământul 
Maicii Domnului și Bahus 

Continuând exemplul „Vasiliadei”
Fiţi milostivi, precum și Tatăl vostru este 

milostiv (Luca 6,36)
Duminică, 9 septembrie, într-o zi 

însorită de început de toamnă, la biserica „Sf. 
Nicolae” din comuna Costești, raionul Ialoveni 
s-au adunat bunici și nepoţi pentru a pune la 
cale o treabă împreună. Și anume: pentru a 
transmite tinerei generaţii secretele generaţiei 
precedente în ale frumosului emanat din arta 
manoperei populare, întotdeauna purtătoare 
de inspiraţie creativă. Din iniţiativa asociaţiei 
de binefacere  „Filocalia” și a directoarei 
acesteia doamna preoteasă Larisa Ciobanu, și 
cu contribuţia esenţială a fundaţiei „Schmitz” 
din Elveţia, condusă de domnul Werner Peter 
Smitz, imediat după sărbătoarea Sfi ntelor Paști 
din anul acesta, la biserica „Sfântul Nicolae” 

din Costești au început lucrările de construcţie 
a unui Centru Social, cu Binecuvântarea 
parohului Filaret Ciobanu. Între timp, în al 45-
lea an de slujire a sa, părintele Filaret a plecat 
la Domnul, la 31 mai 2007. Lucrarea a fost 
continuată sub responsabilitatea noului paroh, 
protoiereul Vasile Ciobanu.

S-a lucrat intens și cu mult entuziasm, 
cu susţinerea mereu prezentă a poporului 
credincios din Costești, și iată că la 9 
septembrie, imediat după începerea anului 
școlar și în ajunul începutului noului an 
bisericesc, centru  social „Sfântul Filaret cel 
Milostiv” (în cinstea patronului răposatului 
părinte Filaret, care a păstorit aici 38 de ani) 
își deschide ușile pentru invitaţi.

(continuare în pag. 6)
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7 septembrie
Mitropolitul Vladimir a ofi ciat slujba Acatistului la 

Catedrala Mitropolitană.
În aceeași zi, a primit protopopi și preoţi din cuprinsul 

Mitropoliei Moldovei: prot. Victor Velciug, protopop de Căușeni, 
prot. Victor Mihalache, protopop de Strășeni, Arhim. Pantelimon 
(Mateevici), duhovnic-administrator la mănăstirea “Sf. Gheorghe” 
din or. Ungheni, prot. Ioan Prescura de la biserica “Sf. Arh. Mihail 
și Gavriil” de Jos din or. Nisporeni, prot. Gheorghe Bivol din 
parohia Brăila, mun. Chișinău, prot. Emilian (Navin) de la biserica 
„Acoperământul Maicii Domnului” din Chișinău. 

2 septembrie
ÎPS Vladimir a săvârșit Sf. Liturghie la Catedrala 

Mitropolitană.
1 septembrie
Mitropolitul Vladimir a liturghisit la biserica din s. 

Popeștii de Sus, r. Drochia.
31 august
ÎPS Mitropolit Vladimir a ofi ciat slujba acatistului la 

Catedrala Mitropolitană.
30 august
Mitropolitul Vladimir a liturghisit în parohia 

„Adormirea Maicii Domnului” din s. Copanca, r. Căușeni.
În a doua jumătate a zilei ÎPS Vladimir s-a deplasat 

la mănăstirea Hagimus. Aici a fost sfi nţit locul și pusă prima 
piatră la temelia unei noi biserici închinată Binecredinciosului 
Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt.

28 august
A fost sfi nţită mănăstirea Căpriana.
27 august 
Mitropolitul Vladimir a participat la depunerea de fl ori 

la Monumentul Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare 
și Sfânt, și  la monumentul “Mama îndurerată” din cadrul 
Complexului Memorial “Eternitate”.

23-24 august
Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova a 

participat la manifestările consacrate celei de-a 63-a aniversări 
din ziua eliberării Moldovei în cel de-al doilea război 
mondial.

21 august
ÎPS Vladimir a participat la ședinţa Sfântului Sinod al 

Bisericii Ortodoxe Ruse.
19 august
De sărbătoarea împărătească Schimbarea la 

Faţă Mitropolitul Vladimir a liturghisit la Catedrala 
Mitropolitană.

18 august
Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova 

și-a sărbătorit cea de-a 55-a aniversare din ziua nașterii. 
Evenimentul a fost consemnat prin săvârșirea Sf. Liturghii la 
Catedrala Mitropolitană.

                AGENDA DE LUCRU A ÎPS VLADIMIR, 
              MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI ÎNTREGII MOLDOVE

HIROTONII
2 septembrie. În cadrul slujbei Sf. Liturghii la Catedrala 

Mitropolitană diac. Gheorghe Decuseară a fost hirotonit  în treapta de 
preot pe seama parohiei „Chipul nefăcut de mână” din Chișinău.

19 august. În timpul slujbei la Catedrala Mitropolitană monahul 
Mihail (Ciubatico) a fost hirotonit în treapta de ierodiacon pe seama 
mănăstirii „Sf. Iacob Persul”, s. Sireţi, r. Strășeni.

1 septembrie. Preotul paroh Grigore Lăcustă, paroh la biserica 
din s. Popeștii de Sus, r. Drochia, a fost decorat cu dreptul de a purta 
mitră, semn de apreciere arhierească pentru truda depusă spre binele 
Bisericii.

30 august. Preotul paroh de la  parohia „Adormirea Maicii 
Domnului” din s. Copanca, r. Căușeni. Victor Velciug, care îndeplinește 
și funcţia de protopop de Căușeni, a fost decorat cu mitră.

31 august. Preotul Nicolae Boianeţchi din parohia „Sf. Arh. 
Mihail și Gavriil”, s. Criva, r. Briceni a fost avansat în treapta de 
protoiereu.

DECORAŢII

Ședinţa Sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse

Pe data de 21 august  la Moscova  a avut loc ședinţa Sfântului 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse la care au fost luate câteva decizii ce 
ţin de Biserica Ortodoxă din Moldova.

Propunem atenţiei cititorilor extrase din 
Registrul nr. 69

9. A-l numi pe ieromonahul Petru (Tomacinschi)  ca stareţ la 
mănăstirea „Sf. Nicolae”, Dobrușa, r-nul  Șoldănești.

10. 1 A-l elibera pe egumenul Serafi m (Gonciar) din funcţia de 
stareţ al mănăstirii  „Sf. Kneaz Vladimir” din Horăști, r-nul Ialoveni.

10. 2 A-l numi ca stareţ la mănăstirea   „Sf. Kneaz Vladimir” din 
Horăști, r-nul Ialoveni pe egumenul Nectare (Gherman).

Registrul nr. 82
A fost ascultat referatul cu privire la situaţia din eparhia de 

Ungheni și Nisporeni.
S-a hotărât:
1. A-l elibera pe episcopul Petru (Musteaţă) de la conducerea 

eparhiei de Ungheni și Nisporeni.
2. Conducerea eparhiei de Ungheni și Nisporeni este încredinţată 

mitropolitului Chișinăului și întregii Moldove, Vladimir.
3. Episcopul de  Ungheni și Nisporeni Petru (Musteaţă) să fi e 

episcop de Hâncu, vicar al  Mitropoliei Moldovei cu reședinţa la 
mănăstirea „Cuvioasa Parascheva”(Hâncu).

http://www.mospat.ru

(începutul în pag. 1 )
Dar mulţi dintre cei care vin din timpurile 

ateismului totalitar nu cunosc semnifi caţia 
sărbătorii hramului și se îmbată, devenind astfel 
nebuni de bună voie, cum le spunea Sf. Ioan Gură 
de Aur.

Să nu uităm că tot acest sfânt a mustrat-o, 
numind-o și îndrăcită, pe împărăteasa Eudoxia, 
care în zi de sărbătoare făcea bal, spectacole, 
așa cum se vrea și cu sărbătoarea vinului. Să nu 
fi m și noi mustraţi de acest sfânt! Văd numai o 
ieșire din situaţie – Ziua Vinului, dacă se insistă 
asupra unei asemenea sărbători, să fi e aparte, iar 
sărbătoarea Hramului să rămână curată, sfântă, 
așa cum este și chipul Maicii Domnului. Nu 
dorim ca cineva să-și facă mendrele politice, ci 
să ne lase sărbătorile așa cum le sărbătorim de la 
strămoși. Noi îi alegem pe oamenii politici și e 
de datoria lor să ţină cont de opinia alegătorilor. 
Asta se referă și la transferarea datei sărbătoririi 
Nașterii Domnului la 25 decembrie. Organizarea 
unor beţii naţionale nu va rezolvă problemă 
promovării vinurilor moldovenești. Deci îi rugăm 
pe cei de care ţine acest lucru – nu ne stricaţi 
sărbătoarea Hramului, mai ales dacă pretindeţi a 
fi  creștini ortodocși. 

Cu promovarea beţiei 
nu vom intra în Europa

Nicolae Fuștei, doctor în teologie, doctor în 
istorie, cercetător al Institutul de Istorie Stat și 
Drept al AȘM

- Chiar dacă nu s-ar suprapune aceste două 
sărbători, ci ar urma una după alta, este ceva ce 
nu se combină cu conștiinţa creștinului. Una e 
legată de păgânism și este a lui Bahus, iar alta 
e o sărbătoare creștină, numită Acoperământul 
Maicii Domnului. În general, sărbătoarea 
vinului este străină de spiritul creștinului, fi indcă 
amintește de niște practici păgâne, vachanalii, 
unde oamenii beau până se îmbătau, după aceea 
urmau anumite fapte reprobabile, condamnate 
de către morala creștină. Este straniu  să apară 
la noi, într-o ţară unde 93% suntem ortodocși, o 
sărbătoare păgână! Nu înţeleg de ce s-a insistat 
ca aceste două sărbători să fi e apropiate una de 
alta și de ce o sărbătoare păgână trebuie să se 
sărbătorească în cel mai sfânt loc din Chișinău 
– Piaţa Marii Adunări Naţionale, chiar în preajma 
Catedralei ortodoxe? Cei care vor să-l cinstească 
pe Bahus să meargă undeva la marginea orașului 
sau într-un templu păgân. Oricum, Sărbătoarea 
Acoperământul Maicii Domnului e mai veche 
decât „Ziua vinului”, dacă se insistă atât asupra 
ei, atunci să fi e mutată sau cu o săptămână mai 
devreme, sau cu săptămână mai târziu. Lumea 
noastră și așa este derutată. Și acum vă daţi seama 
că în timp ce în Catedrală se face Litughia, în 
piaţă oamenii se vor îmbăta… E ceva ce ţine și 
de bunul simţ.

În ce privește argumentul că sărbătoarea 

vinului contribuie la  promovarea culturii viţei-
de-vie, ceva tradiţional pentru Moldova cred că nu 
e serios. Sunt alte ţări care au  tradiţii mai bogate 
în ce privește cultivarea viţei-de vie și unde au 
mai mult vin decât la noi, dar în nici una din 
ţările civilizate nu găsim o sărbătoare a vinului. 
Pentru că  nu putem construi o cultură pe vin, nu 
putem intra în Europa promovând beţia. Ba mai 
mult, nu putem construi o economie, bazându-ne 
doar pe cultivarea viţei-de vie și comercializarea 
vinului. Astea sunt niște fantezii ale unor oameni 
care fi e că au pierdut simţul realităţii fi e că au 
alte scopuri, de exemplu ca să se îndobitocească 
poporul acesta. La noi și așa se bea prea mult, dar 
mai promovând și sărbători de tipul acesta o să ne 
transformăm într-o naţiune de beţivi.

Se mai afi rmă că nu e nimic rău în 
combinarea celor două sărbători, deoarece vinul 
e „sângele” Domnului. E adevărat faptul că vinul 
se folosește ca materie în taina Euharistiei. Dar 
nu orice vin este Sângele Domnului – numai 
acela care s-a folosit la Liturghie, în taina 
Euharistiei. Celălalt este o bătură obișnuită și 
atunci când facem abuz de el, ajungem la starea 
de ebrietate.

Opinii ale locuitorilor capitalei
Ludmila Răileanu, Maria Semeniuc, 

funcţionare la Arhiva de Stat:
- De Hramul orașului sunt alte prerogative. 

Se organizează Liturghia, concerte, expoziţii, etc. 
Dar dacă va fi  sărbătorită și Ziua Vinului, atenţia 
se va concentra asupra vinului și Hramul va trece 
pe planul doi. Nu e bine.

Anatol Motricală, student:
- Nu e o problemă, oricum se bea și de 

Hram. Consider că e bine să se îmbine sărbătorile, 
căci o să se cheltuie mai puţini bani. 

Irina Ciobanu, studentă:
- Totuși Hramul orașului e o sărbătoare 

creștină și ar trebui să fi e sărbătorită în mod 
cuviincios. Iar Ziua Vinului e de altă natură, aici 
lumea se distrează. Cred că nu pot fi  sărbătorite 
în aceeași zi.

Elena, șomeră:
- Sunt categoric împotriva acestei așa-

numite sărbători – Ziua Vinului. Cred că ar 
trebui să fi e anulată. Nu  face faţă republicii. 
Dar, mă rog, cu conducerea nu te pui. Mai ales 
că Hramul orașului e o sărbătoare religioasă 
și, dacă s-ar organiza împreună, s-ar profana 
prin beţiile organizate în centrul capitalei. În 
general,  mă întristez foarte mult când, după 
marile sărbători, așa cum a fost și în cazul celor 
care au avut loc recent – Ziua Limbii române, 
Ziua Independenţei - vedeam cât dezastru și 
câtă mizerie rămâne. În general, nu văd rostul 
unor sărbători așa de fastuoase, când lumea 
e într-o situaţie mizerabilă.  Consider că ar fi  
mai bine să se împartă din bugetul prevăzut 
pentru sărbători celor nevoiași. Într-o asemenea 
ţară săracă cheltuim prea mulţi bani pentru 
artifi cii… 

Alina Rusu, „Capitala”

Avem de ales între  Acoperământul Maicii 
Domnului și Bahus 
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+TEODOSIE,
Arhiepiscopul Tomisului

Cununia   este   una   din Sfi ntele   
Taine   de   mare importanţă, pentru 
că prin Taina Cununiei se intră pe 
un făgaș care duce la Legea Sfântă 
și la Dumnezeu însuși, pentru că 
această taină este cea dintâi sugerată 
și întemeiată. Mântuitorul își începe 
misiunea Sa participând la o cununie 
și ne arată, în felul acesta, că prin 
participarea Sa consfi nţește ceea ce 
Dumnezeu Tatăl a instituit în Raiul 
cel dintâi, când a făcut Dumnezeu   
pereche  de  oameni,   bărbat  și  
femeie.

Căsătoria este în sine, dintru 
început, o instituţie a lui Dumnezeu 
și este menită să ducă la înmulţirea 
dragostei, la comuniunea între 
oameni și la desăvârșire.

Slujba Cununiei este rânduiţă prin 
sfi ntele canoane să se săvârșească 
duminica și nu sâmbăta.

întrucât oamenii nu sunt lămuriţi 
deplin. În acest sens, aș vrea să 
citez din textul sfi ntelor canoane 
care spun: ,,Blestemat să fi e cel ce 
se bucură la nuntă sâmbăta, când 
trebuie să se pomenească morţii, 
și cel ce plânge morţii duminica”. 
Deci sâmbăta este pentru pomenirea 
celor adormiţi, zi în care Mântuitorul 
a stat în inima pământului, cu 
trupul, iar cu sufl etul a fost în iad 
să elibereze pe strămoși din robia 
păcatului și a morţii. Duminica este 
zi de bucurie, ziua învierii, zi în 
care cununia își găsește locul deplin 
pentru că este moment de bucurie. 
Orice întemeiere a unei comuniuni 
este moment de bucurie, iar nunta 
marchează comuniunea între doi 
tineri, între mire și mireasă, care 
doresc să-și unească destinele pe 
veci.

Ca timp calendaristic nu este 
îngăduită săvârșirea Tainei Cununiei 
în cele patru posturi și nici în 
săptămâna pregătitoare pentru Postul 
cel Mare, săptămâna albă, a brânzei, 

care precede cele șapte săptămâni 
ale postului dinainte de Paști. De 
asemenea, zilele în care se ţine post, 
uneori post aspru, 29 august. Tăierea 
capului Sfântului Ioan Botezătorul; 
în ziua de 14 septembrie, înălţarea 
Sfi ntei Cruci, care sunt zile de 
postire aspră și, mai spun Sfi ntele 
Canoane, în ajunul praznicelor 
împărătești. Prin extensie, ne dăm 
seama ce mare păcat este să facem 
nunta sâmbăta.

Trebuie să ne străduim  să-i 
lămurim pe oameni să nu se mai facă 
nunţi în post, pentru că prin aceasta 
se atrage blestem asupra celor care 
se cunună. Cei care din neștiinţă 
s-au cununat în post, în urma 
unei spovedanii este necesar să-și 
primească un canon de pocăinţă. 
Oamenii nu au cunoscut atât de bine 
realitatea și este bine să primească 
dezlegarea, un canon și să înveţe pe 
alţii să nu facă ce au făcut ei.

Tot sfi ntele canoane nu admit 
căsătoria decât după gradul șapte de 
rudenie, inclusiv pe linie colaterală. 
Există o rudenie ascendentă și 
descendentă, aici este interzisă total, 
nici nu poate fi  vorba de un anumit 
grad pentru   că   intervine   vârsta.   
Dar  rudeniile   pe   linie colaterală, 
vorbind de fraţi, veri de gradul I, II, 
III, trebuie să arătăm că de la gradul 
opt se pot căsători; prin urmare, 
fraţii sunt rude de gradul II, verișorii 
primari sunt de gradul IV, verișoni 
de-al doilea sunt de gradul șase și nu 
se pot căsători, abia cei de gradul opt 
se pot căsători.

Motivaţiile sunt tocmai rânduiaia 
pe care Dumnezeu a lăsat-o să nu se 
amestece sângele rudelor, pentru că 
duce la incest. Canoanele rânduiesc 
voia lui Dumnezeu pentru fi rea 
lucrurilor pe care tot Dumnezeu a 
lăsat-o.

Creatorul nostru nu îngăduie ca 
rudele să intre în legătură intimă, 
prin căsătorie soţii devenind una. 
Unu și celălalt se constituie într-o 
unitate spirituală și trebuie să se 
respecte această unitate spirituală și 
raportul rudeniei de sânge, în același 
timp. Nu numai rudenia de sânge, ci 
și rudenia spirituală care se creează 
prin Botez duce la interdicţia 
înrudirii prin căsătorie.

Ca să se menţină înrudirea 
spirituală, care este deasupra înrudirii 
de sânge,   trebuie   respectată   
pentru   că  aceasta este fi rea omului 
făcută de Dumnezeu.

Puţini dintre credincioși cunosc, 
faptul că numai prima căsătorie este 
Sfântă Taină, a doua și a treia sunt 
îngăduite de Biserică după îndemnul 
Sfi ntei Scripturi, fi ind ierurgii, adică 
slujbe de binecuvântare pentru a 
trăi în însoţire. Celor care nu au 
putut să își ducă până la capăt 
prima cununie, li se binecuvântează 
căinţa lor, părerea lor de rău că nu 
pot să rămână singuri și să păstreze 
jurământul cel dintâi. Ei se căiesc 
pentru slăbiciunile lor și, ca să nu 
rămână în păcat, această căinţă este 
binecuvântată prin cununia a doua 
și a treia care nu sunt considerate 
Sfi nte Taine. Ideal este ca omul să 
rămână în rânduiaia pe care a primit-
o prin Taina Cununiei.

Să ne rugăm lui Dumnezeu ca 
întreaga noastră viaţă să o ducem 
în comuniune cu cel sau cea pe care 
Dumnezeu ne-a rânduit-o alături 
și să păzim această unitate până la 
sfârșitul vieţii noastre.

SFÂNTA TAINĂ A CUNUNIEI
În ultimul timp, sub pretextul revenirii la tradiţiile neamului, se introduc 

niște practici care contravin legilor bisericești, practici condamnate și de iera-
hii Bisericii Ortodoxe Române, cum ar fi  cea a cununiilor în zilele de sâmbătă. 
Spre regret  unii preoţi care au mai  multe ambiţii exagerate decât cunoștinţe 
în materie de istorie bisericească și Drept Canonic, dictează celorlalţi niște 
practici impuse pe timpul regimului comunist și care nu au nimic comun cu 
tradiţia neamului.

S-a luat acest obicei [de a face 
cununii sâmbăta] de vreo 50 de 
ani,  împotriva canoanelor, din 
motive de comoditate, pentru 
a se petrece toată noaptea spre 
duminică, iar duminica, în loc 
de Liturghie, să fi e somn sau 
continuarea petrecerii, pentru ca 
luni să fi e odihniţi la serviciu. 
SĂVÂRȘIREA CUNUNIEI SÂMBĂTA 
ESTE UN LUCRU FĂCUT PE DOS,

În perioada 4 - 9 septembrie 2007 s-
a desfășurat la Sibiu - „Capitala culturală 
europeană 2007”, cea de a III-a Adunare 
Ecumenică Europeană (3AEE), organizată 
în comun de către Conferinţa Bisericilor 
Europene (KEK) și Consiliul Conferinţelor 
Episcopale Catolice din Europa (CCEE). 

„Lumina lui Hristos luminează tuturor. 
Speranţă pentru reînnoire și unitate în Europa” 
este tema aleasă pentru această Adunare de 
către Comitetul comun KEK/CCEE. Accentul 
se pune pe Persoana Mântuitorului Iisus 
Hristos (Ioan 8, 12), făcându-se referinţă 
la simbolul luminii, care are o importanţă 
deosebită atât în tradiţia creștină răsăriteană, 
cât și în cele apusene. Subtitlul are ca scop să 
sublinieze rolul important pe care creștinismul 
poate să-l joace în Europa de astăzi.

Această atât de importantă  întrunire 
ecumenică, la care au participat aproximativ 
2.500 de reprezentanţi ai tuturor Bisericilor 
din Europa, a fost găzduită pentru prima dată 
într-o ţară cu o populaţie majoritar ortodoxă, 
după ce primele două întruniri au avut loc la 
Basel, Elveţia (1989) și Graz, Austria (1997), 
ceea ce a constituit, cu siguranţă, un moment 
de referinţă în viaţa poporului român și o 
dovadă grăitoare a deschiderii ecumenice a 
Bisericii Ortodoxe Române și a celorlalte 
Biserici. 

Programul celei de-a III-a Adunări 
Ecumenice a debutat în ziua de 4 septembrie, 
printr-o festivitate de primire a oaspeţilor, 
urmată a doua zi de o rugăciune de deschidere, 
în cadrul căreia S.S. Patriarh Bartolomeu al 

Constantinopolului a rostit o predică, iar în 
cadrul plenarei inaugurale, Înalt Prea Sfi nţitul 
Daniel, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei 
și Locţiitor de Patriarh al Bisericii Ortodoxe 
Române, a adresat un cuvânt de salut tuturor 
participanţilor la această adunare creștină 
pan-europeană. 

Tema principală a fost abordată în 
cadrul a trei sub-teme, pe parcursul a trei zile, 
și anume: 

- Lumina lui Hristos și Biserica 
(miercuri, 5 septembrie); 

- Lumina lui Hristos și Europa (joi, 6 
septembrie); 

- Lumina lui Hristos și lumea (vineri, 7 
septembrie). 

Pe lângă acestea, programul mai 
cuprinde evenimente ale diferitelor comunităţi 
locale, rugăciuni de seară în bisericile din 
oraș și Forumuri pe următoarele teme de 
actualitate: 

a. Unitate, Spiritualitate și Mărturie; 
b. Europa, Religii și Migraţii; 
c. Creaţie, Justiţie și Pace. 
Speranţa creștinilor europeni este că 

Întâlnirea ecumenică europeană de la Sibiu 
va reprezenta un moment important în viaţa 
Bisericilor din Europa, constituindu-se ca un 
element de mărturie comună pe care creștinii 
bătrânului continent o dau în faţa celorlalţi 
locuitori ai Europei și în faţa lumii întregi, în 
contextul provocărilor pe care lumea de astăzi, 
multiculturală și pluri-religioasă, le pune în 
faţa celor care își fundamentează întreaga lor 
credinţă pe Hristos, Lumina lumii.

”LUMINA LUI HRISTOS LUMINEAZĂ 
TUTUROR.  SPERANŢĂ PENTRU 

REÎNNOIRE ȘI UNITATE ÎN EUROPA” 

SIBIUL, ORAȘUL ROZELOR CE CAD
prietenului meu drag, preotul sibian C. N., cu durere și dragoste

Privesc cu îngrijorare 
spectacolul para- și pseudo-
ecleziastic sibian. După ce 
prin vară câteva trupe rock cu 
înclinaţii sataniste (My Dying 
Bride sau Haggard), pardon - 
cultural-europene, au pângărit 
Piaţa Mare a Sibiului, acum, 
sobor de preoţi, preotese, 
episcopi și episcopese de prin 
așa zise biserici (pentru că, 
remember, Biserica e numai 
una – știu toţi puștii de clasa 
a II-a care au învăţat Crezul) 
au venit să sfi nţească locul cu 
pricina…

De unde și-au luat ei 
harul, cine ne-a învăţat pe 
noi să ne rugăm cu ei, de 
ce căutăm să-i legitimăm în 
faţa poporului pe eretici prin 
împreuna noastră lucrare cu 
ei sunt întrebări dogmatice 
și canonice difi cile pentru 
mulţi fani ai ecumenismului.
Dragi teologi ecumeniști, ce 
Sinoade ecumenice, ce hotărâri 
ale Părinţilor, ce dreaptă 
credinţă… povești pentru 
copii, așa-i?… Important e să 
dăm bine în faţă Occidentului 
desacralizat și laicizat. Să nu 
cumva să ne creadă sălbatici 
sau incorecţi politic. Geaba 
s-au jertfi t sfi nţii transilvăneni 
Visarion, Sofronie, Ioan, ei 

n-au nici un cuvânt de spus, 
stau cuminţi în icoane… Nici 
preoţii nu vorbesc, de ce să 
riște o mutare disciplinară în 
ultimul sat din eparhie?

“Lumina lui Hristos 
luminează tuturor!”… Ehe… 
Pe bune? Pun pariu că n-a 
spus Grigorie Palama așa 
ceva! Vă rugăm, măcar din 
jenă faţă de martirii care au 
crezut că nu sunt mii de căi 
de mântuire, ci doar Una, 
nu-L confundaţi pe Hristos 
cu soarele de pe cer. Oamenii 
simpli înţeleg că toate cultele 
sunt bune, că diferenţele 
dintre noi și eretici sunt 
absolut nesemnifi cative și 
prea bine și cu ușurătate 
de trecut cu vederea. E 
incredibil cât de neștiutori în 
ale credinţei sunt oamenii de 
pe stradă. Vorba aceea - tufă 
de Veneţia. Cultură religioasă 
temeinică via OTV. Habar n-
au, nu citesc, abrutizaţi bieţii 
de ei de muncă și împovăraţi 
cu rate la bănci.

Dragi teologi 
ecumeniști, nu mai invocaţi 
dragostea de fraţi, pentru că 
dragostea se bucură de adevăr. 
Nu mai invocaţi necesitatea 
dialogului, dacă-l pigmentaţi 
cu rugăciuni comune împotriva 
canoanelor și hotărârilor din 
veac. Nu mai lăudaţi un papă 
eretic (n-aţi auzit pe la școala 
de popi sintagma „eresul 
catolicesc”?) și de-a dreptul 
apostat (sărutând Coranul a dat 
mărturie lumii că aceasta ar fi  
carte sacră. Ooo, Brâncovene 
Constantin, de-ai fi  știut și 
tu că-i carte sacră îţi salvai 
copiii de la moarte!). Nu mai 

faceţi parastas papei, căci 
Sfi nţii Părinţi nu-i numărau 
împreună cu sfi nţii pe ereticii 
condamnaţi la Sinoade și nu 
le citeau panegirice! Nu mai 
spuneţi că avem șansa să 
mărturisim dreapta credinţă în 
faţă non-ortodocșilor, nimeni 
nu vorbește despre erezii (nu 
e political corectness), ci doar 
despre nedreptăţile istorice 
care i-au despărţit. Nu mai 
justifi caţi practici necanonice 
pe baza unor hotărâri luate la 
întâlnirile ecumenice (încă mai 
avem pe acasă Molitfelnicele 
vechi). Balamand și 
Chambessy nu sunt Niceea, 
Efes sau Constantinopol.

Geaba s-au ridicat 
glasuri mărturisitoare dintre 
marii duhovnici contemporani, 
geaba circulă fi lme despre 
ecumenism, geaba, geaba… 
Avem ierarhi care se roagă 
împreună cu turcii musulmani, 
alţii care acceptă împărtășirea 
împreună cu catolicii din 
același potir în Liturghie 
dând dovadă de mari carenţe 
în înţelegerea ecleziologiei 
patristice. Ignoranţă și 
nesăbuinţă. Căderi între 
căderi, una mai mare decât 
alta…

O rugăminte am, Sfi nţiţi 
Părinţi! Cu smerită metanie de 
gând vă rog faceţi ceva să nu 
se trezească vreo episcopesă 
rujată și coafată cântând sau 
citind ectenii prin altarul 
catedralei la care a visat atât 
marele Andrei Șaguna… că s-
ar răsuci vlădica în mormânt.

Să stăm bine, să stăm cu 
frică…

Laurenţiu Dumitru
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CALENDAR 
CREȘTIN

ORTODOX

Septembrie
1 V 14 † Sf. Cuv. Simeon
Stâlpnicul și mama sa Marta.
(Începutul Anului Nou 

p ș
((
bisericesc).
2 S 15 Sf. Mc. Mamant; Sf.
Ioan Postitorul, Patriarhul
Constantinopolului.
3 D 16 Sf. Sfi nţit Mc. Antim, 
Episcopul Nicomidiei; Sf.
Cuv. Teoctist.
4 L 17 Sf. Sfi nţit Mucenic
Vavila, Episcopul Antiohiei;
Sf. Prooroc Moise; Sf. Mc. 
Petronie.
5 M 18 † Sf. Prooroc Zaharia, 
tatăl Sf. Ioan Botezătorul; Sf. 
Mucenici Urban și Teodor.
6 M 19 † Minunea Sf.
Arhanghel Mihail în Colose; 
Sf. Mucenici: Eudoxie, Zinon
și Macarie.
7 J 20 Înainteprăznuirea
ș

Nașterii Maicii Domnului; Sf.
Mc. Sozont.
8 V 21 (+) Nașterea Maicii 
Domnului.
9 S 22 Sfi nţii și Drepţii
dumnezeiești părinţi Ioachim
și Ana; Sf. Cuv. Mc. Severian;
Sf. Cuv. Teofan Mărt.
10 D 23 Sf. Muceniţe:
Minodora, Mitrodora și 
Nimfodora.
11 L 24 Sf. Cuv. Teodora din
Alexandria; Sf. Cuv. Eufrosin.
12 M 25 Sf. Sfi nţit Mc.
Autonom; Sf. Mucenici
Macedonie și Teodul; Sf. Cuv. 
Daniil.
13 M 26 Sfântul Corneliu
Sutasul; Cuviosul Ioan de la
Prislop.
14 J 27 (+) Înălţarea Sfi ntei 

p

Cruci (Zi de Post).
15 V 28 Sf. Ierarh Iosif cel
Nou de la Partos și Sf. Nichita
Romanul.
16 S 29 Sf. Mari Muceniţe
Eufi mia și Meletina.
17 D 30 Sf. Muceniţă Sofi a și 
cele trei fi ice ale sale: Pistis,
Agapis și Elpis.
18 L 1 Sf. Mucenic Eumenie,
Episcopul Gortinei; Sf.
Muceniţă Ariadna.
19 M 2 Sf. Mucenici: Trofi m, 
Savatie și Dorimedont.
20 M 3 Sf. Mare Mc. Eustatie
și soţia sa Teopista, cu cei doi
fi i: Agapie și Teopist.
21 J 4 Sfântul Apostol Codrat;
Sfântul Prooroc Iona.
22 V 5 Sfi nţii Mucenici Foca,
Isaac și Martin.
23 S 6 † Zămislirea Sf. Prooroc 
Ioan Botezătorul; Sf. Cuv 
Xantipa și Polixenia.
24 D 7 † Sf. Mare Muceniţă și
întocmai cu Apostolii Tecla;
Sf. Cuv. Coprie.
25 L 8 Sf. Cuv. Eufrosina; Sf.
Cuv. Pavnutie Egipteanul.
26 M 9 † Sf. Apostol și
Evanghelist Ioan, Cuvântătorul 
de Dumnezeu; Sf. Cuv. și
Dreptul Ghedeon.
27 M 10 Sfi nţii Mucenici
Calistrat și Epiharia: Sfântul
Ierarh Antim Ivireanu.
28 J 11 + Cuviosul Hariton
Mărturisitorul; Sfântul 
Prooroc Varuh.
29 V 12 Cuviosul Chiriac
Sihastru; Sfânta Muceniţă
Gudelia.
30 S 13 Sf. Sfi nţit Mc. Grigorie
Luminătorul, Episcopul
Armeniei; Sf. Mc. Ripsimia.

În acest an  se împlinesc 350 de ani de la 
trecerea în veșnicie a mitropolitului Varlaam în a 
cărui păstorire a fost realizate multe fapte mari 
pentru Ţara și Biserica Moldovei.

Originar din  jud Vrancea, viitorul ierarh 
al Moldovei s-a născut în 1590 intr-o familie 
de răzeși. Numele săi laic era Vasile Moţoc. A 
învăţat carte la schitul „Lui Zosima”, întemeiat 
în prima jumătate a sec. al XVI-lea, unde în 
1602 prin contribuţia vornicului Nestor Ureche, 
tatăl cronicarului Grigore Ureche  a fost ridicată 
mănăstirea Secu. În acest schit exista o școală de 
seamă sub conducerea stareţului Zosima. Aici, 
viitorul mitropolit al Moldovei a învăţat dogmele 
credinţei ortodoxe, dar și  a limbilor greacă și 
slavonă. Călugărit la Secu, își câștigă faima 
de cărturar fi ind călugăr „ustenind” a traduce 
cărţi. Având o bogată cultură teologică și fi ind 
un vrednic călugăr, este ales la  1608 egumen al 
mănăstirii  Secu. Se presupune că ar fi  studiat și 
la școlile din Polonia, la Lvov.

În anul 1629, îl  întâlnim  ca arhimandrit la 
mănăstirea Secu. Fiind  unul dintre  oamenii  de 
încrederea a domnului Miron Barnovschi (1629-
1629 și 1633),  arhimandritul Varlaam  îi devine 
duhovnic. Tot în acest an, din partea domnitorului 
este trimis  într-o misiune diplomatică la Moscova. 
În drum spre Moscova, se oprește la Kiev, unde 
se întâlnește cu egumenul de la mănăstirea 
Pecerska, Petru Movilă. Aici, arhimandritul 
Varlaam văzuse școala și tipografi a înfi inţată de 

Petru Movilă. Probabil ceea ce văzu-se i-a trezit 
dorinţa  de a face și în ţara  sa asemenea lucruri. 
În timpul vizitei la Moscova face o comandă  de 
icoane pentru mănăstirea  Dragomirna. Întors 
acasă, din cauza schimbării domnitorului,  este 
nevoit să se retragă la mănăstirea Secu. După 
moartea mitropolitului Atansaie (1629-1633), 
devine mitropolit al Moldovei. Varlaam a 
păstorit Biserica din Moldova în timpul câtorva 
domnitori: Alexandru Iliaș (1631-1633), Miron  
Barnovschi (1633), Moise Movilă (1633-1634) 
și Vasile Lupu (1634-1653). În timpul  domniei 
lui Vasile Lupu, Biserica din Moldova ajunge la 
strălucirea pe care  n-a mai avut-o din timpul lui 
Ștefan cel Mare.

Despre preţuirea de care se bucura 
mitropolitul Varlaam al Moldovei în tot răsăritul 
ortodox, vorbesc mai multe fapte. În anul 
1633, el se afl a în fruntea soborului de episcopi 
care a ofi ciat la Lvov hirotonia  în treapta de 
episcop a lui Petru Movilă. A participat la 
hirotonia întru episcop a lui Paisie, viitorul 
patriarh al Ierusalimului, precum și a altor 
episcopi din Muncaci și Maramureș. În 1933 
numele mitropolitului Varlaam a fi gurat printre 
candidaţii la înaltul titlu de patriarh ecumenic, 
caz  unic în istoria Patriarhiei de Constantinopol.  
În calitatea de conducător suprem al creștinilor 
din Moldova, Mitropolitul Varlaam a avut un rol 
însemnat în pregătirea  Sinodului  de la Iași din 
1942, sinod la care s-a discutat „Mărturisirea 
Ortodoxă” a lui Petru Movilă. 

În anul 1644 la porunca domnitorului 
Vasile Lupu, mitropolitul Varlaam participă 
la tratativele de pace cu  voievodul Munteniei 
Matei Basarab. 

Pentru consolidarea ortodoxiei românești, 
Mitropolitul Varlaam a convocat la Iași, în anul 
1645, un sobor la care  au participat ierarhi din 
Moldova și Muntenia. A sprijinit  cu hotărâre 
eforturile românilor ardeleni în lupta pentru 
apărarea ortodoxiei. Astfel, în 1645, mitropolitul 
Varlaam scrie o scrisoare de recomandare 
către ţarul  Rusiei a fostului mitropolit  al 
Transilvaniei, Ilie Iorest, care fusese înlăturat 
din scaun de către cârmuitorii calvini din Ardeal. 
În anul 1653, după moartea lui Vasile Lupu,   
mitropolitul Varlaam se retrage la mănăstirea 
Secu. La 1657, Mitropolitul Varlaam  trece în 

lumea celor drepţi. 
La propunerea  conducerii Mitropoliei 

Moldovei și Bucovinei, în februarie 2007, Sf. 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat 
canonizarea mitropolitului Varlaam al Moldovei, 
trecându-l în  rândul sfi nţilor cu zi de prăznuire 
la 30 august, când a avut loc și proclamarea 
solemnă a canonizării.

Activitatea ecleziastică
În timpul domniei lui Vasile Lupu, 

datorită străduinţei  Mitropolitului Varlaam, au 
fost realizate o serie de acţiuni importante. La 
îndemnul mitropolitului Varlaam, domnitorul a 
zidit la Iași una dintre cele mai frumoase biserici 
din ţară, biserica mănăstirii „Sf. Trei Ierarhi”, 
care „s-a sfi nţit cu mâna arhiepiscopului Varlaam, 
la 6 mai 1633” după cum arată pisania slavonă 
așezată deasupra ușii de la intrare. Mitropolitul 
l-a îndemnat pe domnitor să construiască și alte 
mănăstiri și biserici printre care și biserica „Sf. 
Dumitru” din Orhei.

La îndemnul mitropolitului Varlaam 
domnitorul Vasile Lupu, în anul 1640, deschide  
pe lângă noua sa ctitorie Academia Slavo-
Greco-Latină, considerată ca „prima instituţie cu 
elemente de învăţământ superior din Moldova”, 
după modelul instituţiei de la Lavra Pecerska din 
Kiev. În această realizare au fost  susţinuţi de 
Mitropolitul Petru Movilă care a trimis un grup 
de profesori de la școala movileană din Kiev.

Drept recompensă pentru achitarea 
datoriilor Patriarhiei  ecumenice faţă de Poarta 
Otomană din partea Patriarhului Partenie, cu 
soborniceasca hotărâre, Vasile Lupu și Biserica 
din Moldova primesc în dar moaștele Cuvioasei 
Parascheva. Astfel, în 1641 racla cu cinstitele 
moaște a fost transportată cu o corabie pe Marea 
Neagră. Ajungând  la Galaţi, apoi la Iași, au 
fost întâmpinate de domnitorul Vasile Lupu, de 
Mitropolitul Varlaam, de episcopii de Roman și 
Huși, de cler și credincioși. Cinstitele  moaște 
au fost așezate în biserica mănăstirii „Sf. Trei 
Ierarhi” din Iași.

În timpul păstoriei sale, mitropolitul 
Varlaam a obţinut de la toţi domnitorii cu care 
a colaborat o serie de înlesniri și scutiri pentru 
preoţii  și călugării din cuprinsul Mitropoliei 
Moldovei.

(continuare în pag. 5)

Mitropolitul Varlaam – marele ierarh și cărturar al Moldovei

La Mănăstirea Secu din judeţul Neamţ a avut loc pe 29 august 2007, 
proclamarea solemnă a canonizării Sfântului Ierarh Varlaam - Mitropolitul 
Moldovei. Evenimentul a avut loc după slujba Sfi ntei Liturghii ofi ciată 
de un impresionant sobor de ierarhi ai Patriarhiei Romane și delegaţi ai 
Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol, precum și ai Bisericilor Ortodoxe 
surori. După ofi cierea Sfi ntei Liturghii a avut loc ceremonia de proclamare 
a canonizării Sfântului Ierarh Varlaam - Mitropolitul Moldovei. Tomosul 
sinodal a fost citit de Prea Sfi nţitul Ciprian Câmpineanul - Episcop vicar 
patriarhal: „Având în vedere viaţa pilduitoare a Sfântului Ierarh Varlaam 
- Mitropolitul Moldovei, scrierile sale duhovnicești și de apărare a dreptei 
credinţe pentru luminarea slujitorilor Sfi ntelor Altare și a poporului 
dreptcredincios, urmând obiceiului sinodal și chemând în ajutorul nostru 
puterea Duhului Sfânt, hotărâm ca de acum înainte părintele nostru 
Mitropolitul Varlaam al Moldovei să se numere printre Sfi nţii pomeniţi de 
Biserica noastră și preamăriţi de Dumnezeu în Ceruri și să se cinstească cu 
cântări de laudă în ziua a 30-a a lunii august. Poruncim, de asemenea, în 
Duhul Sfânt, ca viaţa, slujba și icoana  Sfântului să fi e primite cu evlavie 
de ierarhi, preoţi, monahi și de toţi credincioșii ortodocși. Spre deplina 
statornicie a celor pe care le-am hotărât în chip sinodal și canonic întărim cu 
semnaturile noastre acest Tomos sinodal de canonizare a Ierarhului Varlaam 
- Mitropolitul Moldovei, aducându-l la cunoștinţa clerului și credincioșilor 
creștini din cuprinsul Patriarhiei Române. Acest Tomos sinodal întocmit și 
aprobat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședinţa sa din 20 
iunie 2007 se proclamă astăzi 30 august anul mântuirii 2007 cu îndemnul 
nostru către tot cinul preoţesc și monahal, precum și către binecredincioșii 
creștini ortodocși români de aici și de pretutindeni de a cinsti 
cu evlavie pe Sfântul Ierarh Varlaam - Mitropolitul Moldovei.”               
În cuvântul rostit după citirea Tomosului sinodal, Înalt Prea Sfi nţitul Daniel 
- Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și Locţiitor de Patriarh al Bisericii 
Ortodoxe Române a evidenţiat participarea la evenimentele dedicate 
proclamării canonizării Sfântului Ierarh Varlaam, a Înalt Prea Sfi nţitului 
Policarp - Mitropolit de Spania și Portugalia, ca delegat al Sanctităţii Sale 
Bartolomeu I - Patriarhul Ecumenic de Constantinopol. De asemenea, 
Înalt Prea Sfi nţitul Parinte Mitropolit Daniel a mulţumit ofi cialităţilor 
prezente la Mănăstirea Secu, precum și tuturor ierarhilor care au participat 
la aceste evenimente: „Dorim să subliniem aici în mod deosebit faptul că 
este prezent alături de noi Înalt Prea Sfi nţitul Mitropolit Policarp de Spania 
și Portugalia ca reprezentant sau delegat al Sanctităţii Sale Bartolomeu I - 
Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, întrucât Mitropolitul Varlaam, 
în timpul vieţuirii sale, a fost Mitropolit al Mitropoliei Moldovei care 
făcea parte în mod direct din Patriarhia Ecumenică de Constantinopol 
și avea ca păstor superior lui, în mod direct, pe Patriarhul Ecumenic de 

Constantinopol. Aceasta sărbătoare nu este doar a Bisericii noastre, ci este 
și o sărbătoare a poporului român. Primul care a scris „Carte către toata 
seminţia românească”, deși provinciile românești erau despărţite, a fost 
Mitropolitul Varlaam al Moldovei. Deci, fi ind o sărbătoare duhovnicească și 
bisericească naţională, ne bucurăm că  este prezent aici domnul  Președinte 
al României, domnul Prim Ministru și domnul Președinte al Camerei 
Deputaţilor și membri ai Guvernului, autorităţi centrale, locale altele decât 
cele menţionate. Dorim ca să exprimam recunoștinţa noastră în primul 
rând faţă de Patriarhia Ecumenică, faţă de Sanctitatea Sa Bartolomeu I 
- Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului pentru că a trimis un delegat, 
faţă de autorităţile centrale care reprezintă România și, desigur, faţă de 
toţi Înalt Prea Sfi nţiţii și Prea Sfi nţiţii Ierarhi prezenţi aici ca părinţi ai 
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Cu multă emoţie ne gândim 
la Părintele nostru vrednic de pomenire Teoctist - Patriarhul României care 
a dorit mult ca să fi e prezent aici, dar Domnul l-a chemat pe când nu ne 
așteptam, care a restaurat și consolidat această mănăstire în anii de păstorire 
la Iași ca Mitropolit al Moldovei și Sucevei și care s-a bucurat foarte mult de 
propunerea Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei  Moldovei și Bucovinei 
ca ierarhul vrednic, cărturarul și patriotul Varlaam să fi e trecut în rândul 
Sfi nţilor  din Calendarul Bisericii Ortodoxe Romane.”                       
În cadrul aceluiași cuvânt, Înalt Prea Sfi nţitul Părinte Mitropolit Daniel 
s-a referit la faptul că odată cu proclamarea canonizării Mitropolitului 
Varlaam, Mănăstirea Secu a primit al doilea hram, sărbătoarea Sfântului 
Ierarh Varlaam, menţionată în Calendarul creștin-ortodox în ziua de 30 
august: „Intrăm în sărbătoarea de pomenire a Sfântului Ierarh Varlaam 
- Mitropolitul Moldovei care a devenit al doilea ocrotitor al Mănăstirii 
Secu, mănăstirea în care el și-a început viaţa monahală. Deci, mâine, la 
Sfânta Liturghie îl vom pomeni în mod mai special prin cântările, care 
se vor adresa lui, de cinstire și prin rugăciunile pe care le adresam lui. 
Deci, aceasta este marea noutate: Mănăstirea Secu nu are numai o zi 
de hram, 29 august, ci două zile; începând de mâine, Mănăstirea Secu 
are două hramuri alăturate: 29 august - Tăierea Capului Sfântului Ioan 
Botezătorul și 30 august - Sfântul Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei.”     
La fi nal, Înalt Prea Sfi nţitul Daniel - Mitropolitul Moldovei și Bucovinei 
și Locţiitor de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române a oferit Președintelui 
României Traian Băsescu, Primului Ministru Calin Popescu Tăriceanu, 
Președintelui Camerei Deputaţilor Bogdan Olteanu, Ministrului Culturii 
și Cultelor Adrian Iorgulescu, Ministrului Muncii, Familiei și Egalităţii 
de Șanse Paul Păcuraru, cate o icoană cu chipul Sfântului Ierarh Varlaam 
- Mitropolitul Moldovei. De asemenea, toţi ierarhii care au slujit astăzi la 
Sfânta Liturghie săvârșită la Mănăstirea Secu au primit câte un engolpion 
cu icoana Sfântului Ierarh Varlaam, precum și o icoană a acestui sfânt.

La Mănăstirea Secu a avut loc proclamarea canonizării 
mitropolitului Varlaam al Moldovei 
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- Citindu-vă cărţile, 
ascultându-vă conferinţele, 
am constatat că aţi făcut un 
teribil efort pentru întoarcerea 
la Ortodoxie de pe o cale a 
rătăcirii din prima tinereţe. Ce 
v-a determinat să faceţi un astfel 
de efort?

- Iniţiativa a fost a lui 
Dumnezeu. Am înţeles că Hristos 
îi iubește pe toţi oamenii și îi 
cheamă pe toţi la adevăr. În 
momentul în care am înţeles asta, 
a fost nevoie să răspund iubirii 
Lui. Atunci am intrat în Biserică. 
A fost greu, a fost șocant. Botezat 
eram de mic, dar viaţa mea fusese 
paralelă vieţii creștine. Din afară, 
pare efort mare. După ani de zile, 
însă mi-am dat seama că Hristos 
m-a purtat cu foarte mare grijă în 
Biserică. El s-a folosit de lucruri 
aparent neimportante pentru a mă 
aduce aici, de la un desen animat, 
până la o melodie prin care mi 
se părea că Dumnezeu vorbește. 
Eram la o ședinţă de yoga, ne-
au pus să facem o meditaţie și, 
ascultând o melodie, mi se părea 
că muzica aceea mă convinge 
că Dumnezeu e viu, că degeaba 
stau în lotus, că nu pot să stau 
în lotus câtă vreme Dumnezeu 
e viu și vrea să primesc iubirea 
Lui. Atunci am oprit meditaţia, 
înţelegând că lumea asta e făcută 
de Dumnezeu. Astfel viaţa mea 
s-a schimbat. Dumnezeu m-a și 
bruscat, dar m-a și luat încetul 
cu încetul. M-a bruscat în sensul 
că era de neașteptat pentru 
mine să trăiesc o viaţă creștină, 
consideram că fi i Bisericii sunt 
niște oameni inferiori yoghinilor 
care au acces la adevărul absolut 
și mi se părea o prostie să mă 
rog lui Dumnezeu câtă vreme 
puteam deveni dumnezeu, așa 
cum învaţă tradiţia orientală. 
Dar, de fapt, lumea e făcută de 
Dumnezeu, omul nu e identic cu 

Dumnezeu prin esenţă, e făptură 
și va rămâne făptură,  chiar dacă 
se va îndumnezei, chiar dacă se 
va sfi nţi.

- Acum simţiţi că vă afl aţi 
în Ortodoxie pe deplin?

- Mă simt de parcă m-aș fi  
născut în Ortodoxie și aș fi  trăit 
doar în Ortodoxie. Sunt stânjenit 
când răsfoiesc uneori propria 
carte, „Jurnalul convertirii”, 
pentru că mi se pare povestea 
altuia, e o carte care mi-e din ce în 
ce mai străină, pe măsură ce trec 
anii. Ca să-mi aduc aminte cum 
a fost convertirea mea trebuie să 
iau cartea să citesc din ea. Pur și 
simplu Dumnezeu mi-a scos din 
minte perioada rătăcirii.

- După ce aţi redevenit 
ortodox cu toată fi inţa, aţi 
început să scrieţi  mult, carte 
după carte, ani la rând, 
mărturisind credinţa noastră și 
combătând eresurile. Observ, 
așadar, un imens discurs pe care 
îl ţineţi prin cărţi, prin conferinţe 
cu public, prin Internet, la radio. 
Ce cauză vă mână să nu conteniţi 
o clipă a vă manifesta atitudinea 
fundamental ortodoxă?

- Am o deviză: un sufl et 
în plus! Pe încă unul vreau să-l 
ajut, pe încă unul vreau să-l 
ajut! Cred că se poate folosi de 
cartea mea, de conferinţa mea 
încă un om. La o conferinţă, în 
Timișoara, nemediatizată, la care 
au fost foarte puţini oameni, cel 
de la instalaţia de sunet, unul care 
mergea pe la petreceri, pe la nunţi, 
pe la cumetrii, auzind cuvintele 
mele nu a vrut să ia nici un ban de 
la organizatori și a zis că vrea să 
vină iar la o conferinţă de-a mea. 
Atunci am înţeles că pentru omul 
acela fusesem în Timișoara și am 
simţit că Hristos lucrează. 

- Așadar simţiţi că dacă aţi 
câștigat un om pentru Hristos v-
aţi împlinit misia. 

- Daa, da. Totdeauna mai 
vreau încă unul și încă unul. Nu 
pentru mine, ci încerc să-i câștig 
pentru Dumnezeu.

- Întrebarea e, de unde 
vine fervoarea dv. misionară? 

- Vine din ascultarea de 
duhovnic. La fi ecare spovedanie, 
duhovnicul îmi spune: „Vorbește 
mai mult, scrie mai mult! Fă 
asta, fă asta…”. Și-atunci eu sunt 
într-o permanentă neascultare de 
duhovnic, pentru că totdeauna 
fac mai puţin decât ar fi  trebuit. 
Din afară pare mult, dar eu știu că 
puteam și mai mult. 

- Cu cine vă războiţi? 
- Cu mine, din păcate. Am 

avut perioade în care mă luptam 

cu dușmanii văzuţi ai Bisericii, 
cu dușmanii din Biserică. Până 
la urmă am înţeles că, dacă eu 
duc lupta cea bună, atunci las 
pe Hristos să lucreze în mine, 
ca să se folosească tot mai mulţi 
oameni. Dacă eu caut să mă lupt 
cu dușmani exteriori și nu văd 
patimile mele, pierd. 

- Mă gândeam la idei, la 
curente de idei. Recent, aţi scris 
„Evanghelia versus Iuda” în 
care aţi atacat textele apocrife 
propagate drept „evanghelii”. 
Cum apare ceva care uzurpă 
dumnezeirea lui Hristos, 
reacţionaţi cu toată forţa. Care 
sunt resursele dv.? E sufi cient 
numai cuvântul duhovnicului?

- Ascultarea de duhovnic 
este foarte mare. Poţi să cazi de pe 
picioare și dacă duhovnicul spune 
să faci ceva, tu poţi să faci lucrarea 
aceea, deși nu ai avea putere. 
Eu nu caut să mă războiesc cu 
nimeni, eu văd cine se războiește 
cu Biserica și cu Hristos și atunci 
înţeleg că dușmanii lui Hristos 
sunt și dușmanii mei, dușmanii 
Bisericii sunt și dușmanii mei. 
Trebuie să apăr Biserica și trebuie 
să dau mărturia cea bună.

- Care sunt acești 
dușmani? 

- În primul rând ereziile, 
în al doilea rând viaţa de patimi 
promovată de mass media 
care devine un stindard al 
neopăgânismului. Eu înţeleg că 
sunt și câteva emisiuni de folos, 
și câteva fi lme de folos, din ce în 
ce mai puţine, unul dintre ele fi ind 
Ostrovul care prezintă viaţa unui 
stareţ, a unui nebun pentru Hristos 
din Rusia zilelor noastre, un fi lm 
extraordinar, numai că de o parte 
stă un fi lm creștin, iar de cealaltă 
parte zece mii de fi lme păgâne. 
Dacă nu sunt explicit păgâne, 
promovează un mod de viaţă 
anticreștin. Taberele sunt inegale, 
e mult mai puternică, aparent, 
tabăra dușmană, dar până la urmă 
va birui Hristos. Apocalipsa va 
arăta că biruinţa e a Bisericii și a 
credincioșilor, nu a celor care i-au 
prigonit. Dacă la nivel de erezie e 
luptată Biserica, la nivel de patimi 
sunt luptat eu. Și nu trebuie să mă 
lupt doar cu patimile altora, ci duc 
o luptă foarte grea cu propriile 
mele patimi. Îmi dau seama că 
merg pe un fi r de aţă. Dar cred 
lui Hristos că, atâta vreme cât mă 
mărturisesc, făcând ascultare de 
duhovnic, Dumnezeu mă va ţine 
în braţele Sale. Dacă  voi crede 
în puterile mele, știu că pot să 
cad, mai tare decât cum am fost 
cu zece ani în urmă. Mi-e frică 

într-un fel – îmi dau seama că 
sunt slab și neputincios – dar cred 
în dragostea lui Hristos și în harul 
ascultării de duhovnic. 

- Între erezii, una dintre 
cele mai periculoase este 
ecumenismul… 

- …Erezia tuturor ereziilor. 
- Credeţi  că în Biserica 

noastră ortodocșii ecumeniști 
vor reuși să-și impună punctul 
de vedere, fi e într-o unitate cu 
eterodocșii, fi e prin sincretismul 
religiilor? 

- N-au cum să se impună. 
Dușmanii lui Hristos pot impune 
ceva numai la nivel numeric. Pot fi  
și majoritari, chiar în conclavurile 
ierarhice. Numai că nu pot birui 
niciodată. Totdeauna adevărul 
biruie, chiar și într-un singur om, 
cum a biruit prin Sfântul Maxim 
Mărturisitorul sau prin Sfântul 
Marcu al Efesului la Sinodul din 
1438-1439 de la Ferara-Florenţa. 

- Cum evoluează 
ecumenismul în România anului 
2007? 

- Ca o înșelare care are 
ca preţ păcălirea oamenilor în 
numele unei Românii înfl oritoare, 
lipsite de tensiuni interreligioase. 
De fapt urmărește transformarea 
ţării într-o Românie apostată. 
Preţul e lepădarea de Hristosul 
Bisericii celei adevărate.  

- Aţi depistat și oameni, nu 
trebuie să-i numiţi, care fac acest 
lucru? 

- Nu trebuie să-i depistez 
eu, se vădesc prin faptele lor, din 
declaraţiile lor, din poziţiile lor, 
prin actele pe care le semnează. 
Diavolul lucrează făţiș în zilele 
noastre, nu mai lucrează pe 
ascuns. Erezia e propovăduită cu 
mare glas.  

- Va să zică se aleg 
apele…

- Spunea Părintele 
Dionisie de la Colciu, înainte de 
a muri, că va exista o ruptură. 
Cei cu dreapta credinţă și cu 
tradiţionaliștii de o parte, iar 
moderniștii cu ecumenismul și cu 
celelalte rătăciri, de cealaltă parte. 
Ruptura este aproape. Când va fi , 
Dumnezeu știe. 

- În aceste condiţii 
este nevoie de mult curaj al 
mărturisirii. Oare mai există în 
drept credincioși puterea ca acest 
curaj al mărturisirii să ajungă la 
eroismul mărturisirii? 

- Nu are cum să ducă la 
altceva. Pentru că Hristos la 
asta ne cheamă: la mucenicie! 
Ori nesângeroasă, câte vreme 
prigoana nu e vădită, ori 
sângeroasă când va fi  prigoană 

vădită. Dacă noi o să tăcem, ne 
lepădăm de Hristos. Zice Sfântul 
Grigore Teologul: „Prin tăcere, îl 
trădăm pe Dumnezeu”. Iar Sfântul 
Grigorie Palama spune că există 
trei feluri de ateism: ateismul 
necredincioșilor, ateismul  
ereticilor care, crezând mincinos 
în Dumnezeu, nu cred, de fapt, 
în Dumnezeul cel adevărat și 
ateismul ortodocșilor care tac 
la vreme de prigoană. Dacă ar 
crede cu adevărat, ar mărturisi. 
Tăcând, se leapădă. Deci nu sunt 
credincioși. 

- Acum este vremea 
mărturisirii. 

- Asta e clar. 
- Apare, însă, o problemă. 

Dumneavoastră v-aţi școlit, aţi 
urmat teologia, acum urmaţi un 
doctorat la Tesalonic, dar sunt 
și oameni simpli, unii neștiutori. 
Am întâlnit oameni care nu 
înţeleg cuvântul ecumenism, 
de pildă. 

- Poate că Dumnezeu va 
ţine Biserica prin ei. Aceștia vor 
înţelege că va veni o vreme când 
mărturia Sfi nţilor Părinţi va fi  de 
o parte și mărturia ecumeniștilor 
va fi  de cealaltă parte. Și omul 
simplu, fără să înţeleagă exact 
ce este ecumenismul, va ști că 
Sfi nţii au mărturisit cred într-
una sfântă, sobornicească și 
apostolească Biserică și vor 
mărturisi ca Sfi nţii fără să știe 
ce este de partea cealaltă a 
baricadei. N-o să-i intereseze 
ce învaţă ereticii, vor ști că asta 
e învăţătura Părinţilor și pentru 
asta sunt gata să moară. Zicea 
Părintele Paisie Aghioritul că 
mucenicii în timpul prigoanelor 
nu au știut toţi foarte bine 
învăţătura dogmatică, dar ei au 
spus: credem ce învaţă Biserica! 
Și au murit pentru mărturia 
Bisericii, știind că e mărturia cea 
adevărată. 

- Culmea este că, în acest 
moment, unii lideri ai Bisericii 
sunt cei care conduc turma 
către erezia ecumenistă.

- Dumnezeu nu ne lasă! 
Să nu-i vedem doar pe ei. Chiar 
dacă vor fi  majoritari numeric, 
este irelevant. Dumnezeu este 
viu prin excepţiile care vor da 
dreapta credinţă. Spune Sfântul 
Nectarie de la Optina că, în 
vremurile de pe urmă, Biserica 
va rezista printr-un episcop, un 
preot și un credincios. Restul 
pot să cadă în apostazie. Asta 
nu înseamnă că a căzut Biserica. 
[...]

Ioan  ENACHE (Credinţa 
ortodoxă, nr. 5, mai 2007)

PRIN TĂCERE ÎL TRĂDĂM PE DUMNEZEU!

Interviu cu Danion VASILE, scriitor bisericesc și editor

Mitropolitul Varlaam – marele ierarh și cărturar al Moldovei
(începuul în pag. 4)
Realizări cărturărești
Cea dintâi grijă a Mitropolitului 

Varlaam a fost să-și hrănească clerul și 
credincioșii cu hrană spirituală, organizând 
tipărirea de cărţi în limba română. Cu ajutorul 
Mitropolitului Petru Movilă au fost trimise la 
Iași utilaje pentru tipografi e. Astfel că în 1640 
la mănăstirea „Trei Ierarhi” a fost deschisă 
prima tipografi e din Moldova. 

De sub teascurile acestei tipografi i au 
apărut mai multe scrieri cu conţinut religios în 
limba română, unele traduse, altele prefaţate 
sau scrise de  Mitropolitul Varlaam. Printre 
cărţile tipărite  la Iași în timpul Mitropolitului 
Varlaam sunt următoarele:

Leastv\a (Scara) Sf. Ioan Scărarul 
(1618)

Cea dintâi traducere a Mitropolitului 

Varlaam realizată încă pe timpurile când 
se afl a la mănăstirea Secu este Scara sau 
Lesvi\a Sf. Ioan Scărarul care, din  nefericire 
a rămas netipărită.

Cazania lui Varlaam
În 1643, la Iași  la tipografi a domnească 

de la mănăstirea „Trei Ierarhi” a văzut lumina 
tiparului una din cele mai însemnate cărţi din 
vechea culturală românească și prima carte 
tipărită din Moldova. Cazania lui Varlaam 
sau, „Carte rom’neasc= de  înv=\=tur= la 
duminicile preste an [i la praznice ]mp=r=te[ti 
[i la sfin\i mare”. Mitropolitul trudise mult la 
alcătuirea acestei Cazanii și ardea de dorinţa 
„ca s-o citească preoţii din Biserică  pentru 
mântuirea românilor credincioși”. În  această 
carte mitropolitul Varlaam a strâns într-o   
vechile Cazanii traduse, sau prelucrate din 
limbile greacă și slavonă.

Preţuirea de care se bucura Cazania se 
vede prin faptul că a fost retipărită de-a lungul 
vremurilor de mai multe ori.

{apte Taine a Bisericii (1644)
Scopul tipăririi acestei cărţi era de a 

lămuri întâi preoţilor și apoi credincioșilor  
Tainele Bisericii Ortodoxe, precum și de 
ai feri de rătăcirile Calvine. La traducerea 
acestei  cărţi a lucrat și logofătul Eustatie și a 
fost tradusă din limba greacă.

R=spunsurile la catehismul calvinesc 
(1644)

Această carte a fost  scrisă de 
mitropolitul Varlaam  ca răspuns la 
„Catehismul calvinesc” tipărit la Alba Iulia, 
în limba română, la 1642, declarat „plin de 
otravă și moarte sufl etească”.

El consideră pe adepţii calvinismului 
mai primejdioși decât „păgânii, turcii 

și tătarii”. Cartea era adresată tuturor 
creștinilor, dar în special românilor ortodocși 
din Ardeal.

Alte scrieri și traduceri
De sub teascurile tipografi ei din Iași 

în 1645 apare „Paraclisul N=sc=toarei de  
Dumnezeu”. Mitropolitului Varlaam  îi sunt 
atribuite unele traduceri rămase în manuscris, 
nesemnate: A unui Evangheliar, Apostol și 
Psaltirii.

Întreaga activitate desfășurată de 
Mitropolitul Varlaam a fost spre a întări și a 
apăra credinţa dreptmăritoare, prin traducerea 
și tipărirea cărţilor cu conţinut religios. Prin 
eforturile sale  Mitropolitul Varlaam rămâne  
una dintre  fi gurile remarcabile ale culturii 
românești din sec. al XVII-lea.

Preot Ioan Lisnic, parohul bisericii 
„Sf. Nicolae”, com. Putinești, Florești.
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Cuvintele și sfaturile duhovnicești 
sunt ca alifi ile pentru cei suferinzi, 
iar apariţia unui volum de predici și 
meditaţii este o comoară cu perle pe care 
descoperindu-o nu trebuie să o ascunzi, 
ci să o împarţi cu toţi semenii. Acest 
lucru au dorit să facă și părinţii din obștea 
Mănăstirii Sfântului Antim Ivireanu, care, 
prin strădania Prea Sfi nţitului Episcop 
Vicar Patriarhal Vincenţiu Ploieșteanul 
și sârguinţa părintelui ierodiacon drd. 
Gamaliel Sima, cu Binecuvântarea 
vrednicului de pomenire Părinte Teoctist, 
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 
a pus la dispoziţia credincioșilor, pentru 
prima dată, un volum de predici inedite 
ale Prea Cuviosului Arhimandrit Sofi an 
Boghiu, stareţul Mănăstirii Antim în a doua 
jumătate a secolului trecut.

Părinte Ierodiacon Gamaliel, care 
s-a ocupat de culegerea și adaptarea 
limbajului textelor rămase în manuscris 
de la marele duhovnic și povăţuitor, a pus 
laolaltă Predicile și meditaţiile Părintelui 
Sofi an într-un volum apărut recent la 
Editura Institutului Biblic. Unele predici 
și meditaţii au însemnări cu data când 
au fost rostite, altele sunt numerotate și 
ușurează posibilitatea cunoașterii ordinii 
lor cronologice1, precum și a frământărilor 
părintelui Sofi an, care a căutat să răspundă 
nevoilor fi ilor săi duhovnicești atât din 
obștea mănăstirii, cât și a credincioșilor care 
participau în număr mare la privegherile 
din duminici și sărbători, precum și la alte 
slujbe înălţătoare de la Antim. 

Volumul a fost prefaţat de către 
Prea Fericitul Părinte Teoctist, Patriarhul 
Bisericii Ortodoxe Române, care l-a 
cunoscut îndeaproape pe părintele Sofi an 
din anii petrecuţi împreună la Seminarul 
de la Mănăstirea Cernica, dar și ca stareţ 
și duhovnic la Antim, mai ales din 1986 
când a fost înscăunat ca Întâistătător al 
Bisericii Ortodoxe Române. Prea Fericirea 
Sa spunea: „Vrednicul de pomenire Părinte 
Sofi an a fost duhovnic mare cu numele, dar 
și cu fapta”. Din textele adunate în această 

carte, putem „lesne înţelege cât timp și 
câtă nevoinţă a duhului depunea Părintele 
Arhimandrit Sofi an pentru a ajunge la 
înţelesurile de adâncime, restauratoare 
de sufl et… măsurând deopotrivă cu 
sensibilitate duhovnicească și înţelepciune 
pastorală fi ecare cuvânt rostit”2.

De notat este și faptul că această 
carte mai conţine și ultima prefaţă scrisă 
de Academicianul Virgil Cândea, pe când 
se mai afl a în viaţă. Din spusele părintelui 
Gamaliel, cuvintele rostite de Domnul 
Academician la predarea pentru tipar a 
manuscrisului prefeţei au fost următoarele: 
„Sper să mai apuc să o văd și tipărită!”. Cu 
numai o săptămână înainte de trecerea la 
cele veșnice, fi ul duhovnicesc al Părintelui 
Sofi an, Domnul Academician Virgil 
Cândea a primit în mâinile sale, cu vădită 
emoţie, cartea tipărită cu prefaţa Domniei 
sale. Privirea i-a fost atrasă de fotografi a 
Părintelui din interiorul cărţii... și l-a privit 
lung, ca dincolo de zări. Peste o săptămână 
aveau să se întâlnească... dincolo! A promis 
că o va citi. La slujba de înmormântare a 
Domnului Academician nu mică a fost 
mirarea când fratele răposatului, Domnul 
Ioan Cândea, a mărturisit că printre 
ultimele dorinţe, Domnul Virgil Cândea 
a avut rugămintea ca fratele să continue 
lectura cărţii Părintelui Sofi an, de acolo 
de unde rămăsese dânsul. Emoţionant 
eveniment!

 Cartea cuprinde în partea 
introductivă o schiţă biografi că (p. 10-13) 
întocmită de sârguinciosul redactor, care a 
ţinut să prezinte cititorilor câteva aspecte 
din viaţa trăită cu smerenie de Părintele 
Arhimandrit Sofi an.

Părintele Arhimandrit Sofi an 
Boghiu s-a născut în Basarabia la data de 
7 octombrie 1912, în comuna Cuconeștii-
Vechi, judeţul Bălţi, primind la botez 
numele Serghie. La doar 14 ani, atras de 
dorinţa unei vieţi desăvârșite, a mers să-
și închine viaţa slujirii lui Dumnezeu la 
Schitul Rughi-Soroca. Aici părinţii, văzând 
ascultarea lui desăvârșită și celelalte daruri 
cu care a fost înzestrat de Dumnezeu, 
l-au trimis să urmeze cursurile școlii de 
cântăreţi  de la Mănăstirea Dobrușa (1928-
1932). Văzând seminţele virtuţii și ale 
smereniei încolţite în sufl etul tânărului 
frate, povăţuitorii lui au dorit ca acestea 
să rodească desăvârșit prin pătrunderea 
tainelor lui Dumnezeu și desăvârșirea 
cunoștinţelor teologice la Seminarul 
monahal de la Mănăstirea Cernica pe care 
l-a urmat între anii 1932-1940. Ajuns la 
vârsta maturităţii, la Praznicul Nașterii 
Domnului din anul 1937, a depus voturile 
monahale, primind numele de Sofi an. 
În anul 1939, pe data de 6 august, Înalt 
Prea Sfi nţitul Tit Simedrea de la Bălţi, 
apreciind viaţa curată a monahului Sofi an, 
l-a hirotonit ierodiacon, încurajându-l să 
dezvolte talanţii cu care a fost înzestrat și 
să împodobească sfi ntele locașuri cu picturi 
după erminie. După absolvirea seminarului 
în anul 1940 a fost trimis la Academia de 

Arte Frumoase de la București pentru a-și 
însuși cunoștinţele necesare celui care vrea 
să picteze. Aici, pe lângă Academia de Arte 
Frumoase, între anii 1942-1946, a urmat și 
cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă. 
Condiţiile istorice i-au fost nefavorabile, 
astfel că după terminarea războiului a fost 
nevoit să se refugieze în ţară la Mănăstirea 
Căldărușani. Amintim că după absolvirea 
Academiei de Arte, în anul 1945, a fost 
hirotonit preot pe seama Mănăstirii Antim, 
parcă providenţial, deoarece aici avea să-și 
desfășoare activitatea din anul 1950, când a 
fost numit stareţ, până în anul 2002, când a 
trecut la Domnul, fi ind înmormântat alături 
de fratele său la Mănăstirea Căldărușani.

Deși cartea nu este structurată pe 
capitole, ea este structurată cronologic 
astfel: mai întâi sunt trecute cele 38 de 
predici și meditaţii (p. 17-261), unele ţinute 
la Praznicele Împărătești (Duminica Sfi ntei 
Cruci, Praznicul Pogorârii Sfântului Duh, 
Praznicul Schimbării la Faţă), altele ţinute 
la unele duminici de peste an (Duminica 
după Botezul Domnului, Duminica lui 
Zaheu vameșul, Duminica Fiului Risipitor, 
Duminica Sfântului Ioan Scărarul, 
Duminica Tomii, Duminica Tuturor 
Sfi nţilor – hramul Mănăstirii Antim, 
Duminica dinaintea Nașterii Domnului), 
precum și la Prăznuirea unor sfi nţi 
(Pomenirea Sfântului Teodosie cel Mare, 
Pomenirea celor Patruzeci de mucenici, 
Pomenirea Sfântului Ioan Evanghelistul, 
pomenirea Cuvioasei Paraschiva, 
Pomenirea Sfântului Dimitrie, Soborul 
Sfi nţilor Arhangheli Mihail și Gavriil, 
Pomenirea Sfântului Ierarh Nicolae, etc.). 
În partea fi nală cartea cuprinde o predică 
despre Providenţa divină (p. 247-256), 
îndrumătorul duhovnicesc și ucenicul său 
la Sfi nţii Părinţi (p. 262-267), Sfătuire 
către cei ce se spovedesc (p. 268-284) și, 
în partea fi nală, o notă asupra ediţiei (p. 
285-286).

Predicile Părintelui Arhimandrit 
Sofi an sunt pline de tâlc duhovnicesc, 
scrise într-un limbaj plăcut și ușor de 
lecturat, izvorâte din dorinţa sinceră de a 
transmite dreapta credinţă ascultătorilor. 
Adesea face referire la unele texte din 
Sfi nţii Părinţi pentru a rămâne în duhul 
lor, dar nu neglijează nici lucrările de 
specialitate ale teologilor din epoca sa.

Apreciem modul în care descrie 
societatea din epoca în care a trăit și 
învăţat Mântuitorul, dar și cea în care au 
trăit Sfi nţii despre care vorbește în predică. 
De fi ecare dată Părintele Sofi an încerca 
să familiarizeze auditoriu cu perioada 
istorică în care au trăit Sfi nţii, cei care ne 
sunt modele de vieţuire creștină autentică 
și rugători, mijlocitori ai noștri către 
Dumnezeu.

De asemenea, conștientizând lupta 
cu patimile și cu păcatul, Părintele Sofi an, 
arăta consecinţele unei vieţi dezordonate 
și roadele bineplăcute lui Dumnezeu a 
celor care duc o viaţă în virtute și castitate. 
Predicile sale sunt exegetice, dogmatice, 

istorice sau morale. Nu urmărea decât să-
i îndrume pe toţi spre Hristos. De altfel, 
toată viaţa a zugrăvit atât în biserici, 
dar mai ales în fi inţa credincioșilor, a 
mădularelor Bisericii, chipul lui Hristos. 
Bunătatea, dragostea, pacea și liniștea sa 
lăuntrică transcend dincolo de cuvinte, 
iar cei care l-au cunoscut, citind una 
dintre predicile sale, pot să-i simtă vocea 
tremurândă vibrând, încercând să convingă 
pe interlocutor cât de important este să-l 
primim pe Hristos în inima noastră, să 
devenim după chipul și asemănarea Lui.

Deoarece astăzi sunt mulţi Părinţi, 
dar puţini Părinţi duhovnicești, în meditaţia 
despre Îndrumătorul duhovnicesc și 
ucenicul său la Sfi nţii Părinţi, Părintele 
face o călătorie imaginară „cu mintea și 
inima prin lumea Patericului la cele mai 
vechi așezăminte monahale din Egipt, 
Asia Mică, Palestina și Sinai” (p. 262). 
Surprinde în mod deosebit motivele 
pentru care se retrăgeau unii la pustie și se 
lepădau de lume: „În dorinţa de a se izbăvi 
de patimi și a se apropia de Dumnezeu, se 
lepădau de lume și de tot ce are ea plăcut 
și înșelător, alegând în schimb viaţa de 
pustie, cu toate asprimile și sfi ntele ei 
bucurii și mângâieri” (p. 262). Astfel, 
ajutat de experienţa Bisericii cuprinsă în 
scrierile patristice, Părintele Sofi an căuta 
să-și îndrume fi ii duhovnicești cu multă 
dragoste și râvnă, conștient că nu tot cel ce 
zice Doamne, Doamne, va intra în Împărăţia 
lui Dumnezeu. De aceea, pentru a veni 
în întâmpinarea nevoilor credincioșilor, 
dar și pentru a ușura povara duhovnicilor 
mai tineri, Părintele Sofi an a întocmit 
un îndreptar sau mai bine spus Sfătuire 
către cei ce se spovedesc, povăţuindu-i 
cum trebuie să se spovedească, ce trebuie 
să facă după spovedanie, cum trebuie să 
procedeze duhovnicul cu cei care vin la 
spovedanie…, cum trebuie să se refl ecte 
poruncile și sfaturile bisericești în viaţa 
noastră, etc..

Apreciind în mod deosebit iniţiativa 
obștii Sfi ntei Mănăstiri Antim de a publica 
manuscrisele Părintelui Arhimandrit Sofi an 
și de a împărtăși din darurile Bisericii pe toţi 
cei osteniţi și împovăraţi dar și însetaţi de 
Cuvântul lui Dumnezeu, pe toţi care vor să 
cunoască și să culeagă roadele rugăciunii, 
iubirii desăvârșite și ale smereniei 
semănate cu dăruire și devotament de 
marele nostru duhovnic trecut la Domnul 
de Praznicul Înălţării Sfi ntei Cruci în anul 
2002, de unde se roagă pentru noi și pentru 
a noastră mântuire.

În fi nal, recomandăm tuturor 
credincioșilor să bea din apa cristalină ce 
curge din izvorul unei minţi luminate de duhul 
iubirii lui Dumnezeu și de aproapele, traducând 
în viaţa noastră învăţăturile mântuitoare și 
transmiţându-le generaţiilor viitoare.

Dr. Veaceslav Goreanu

(Note)
1 Vezi nota asupra ediţiei, p. 285-286.
2 Precuvântare, p. 5-6.

BUCHET DE CUV+NT+RI. PREDICI {I MEDITA|II de Arhim. SOFIAN BOGHIU, 
Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2006, 288 p.

Continuând exemplul „Vasiliadei”
(începutul în pag. 1)
După Sfânta Liturghie a avut loc sfi nţirea ofi ciului și 

deschiderea ofi cială a centrului.
Au fost prezenţi  domnul Rulf Kresa (Germania), 

doamna Mariana Scvorţova, din partea Asociaţiei Moldo-
Germane, doamna Bela Scvorţova, domnul primar al comunei 
Costești Teodor Gâncotă, TV Moldova, alţi oaspeţi din 
capitală. După un mic concert prezentat de corul de copii al 
bisericii, toţi cei prezenţi au avut posibilitatea să viziteze clasa 
de creaţie populară, unde trei bunicuţe au dat viaţă secolului 
XIX, ţesând la „stative”, torcând și însăilând la vârtelniţă, într-
o ambianţă rustică cu mobilă veche, împodobită cu ţesături, 
broderii și croșetări de tezaur. Toate au creat o atmosferă de 
basm. Iar în colţ icoana Sfântului Nicolae, privea cu o lumină 
lină și ocrotitoare.

Deocamdată s-au deschis două clase: una de manoperă 
populară dotată cu mașini de cusut și toate cele necesare și 
alta muzicală. În perspectivă se preconizează încă câteva 
încăperi pentru alte clase, precum și o bucătărie pentru bătrânii 
neputincioși din sat.

În anul 2009 clădirea bisericii din Costești va împlini 
o sută de ani. La acea dată se preconizează, dacă va fi  în voia 
Domnului, darea în exploatare a Centrului Social „Sfântul 

Filaret cel milostiv”, precum și repararea sfântului lăcaș și 
resfi nţirea lui. 

Rezultatul scontat este apropierea de Sfânta Biserică 
a copiilor, îmbisericirea lor, care î-i va ajuta, mai ales pe cei 
nevoiași ( la centru li se va pune la dispoziţie totul pe gratis) 
să-și poată dobândi și pâinea cea de toate zilele

În viitor centrul va organiza excursii interesante pentru 
copii, expoziţii cu lucrările lor, precum și alte acţiuni.

Așa ne-au învăţat mai marii și înaintașii noștri: Sfântul 
Apostol Pavel, atunci când împletea corturi și strângea colete 
pentru săraci, precum și Sfântul Vasile cel Mare care construia 
aziluri și spitale pentru sărmani înmulţind Împărăţia cerurilor 
pe pământ.

Cei din Costești speră că și răposatul păstor plecat 
la Domnul, părintele spiritual al câtorva generaţii să le 
fi e mijlocitor către Dumnezeu întru continuarea acestor 
binecuvântate lucrări ale Sfi nţilor Apostoli și Sfi nţilor Părinţi 
ai Bisericii lui Hristos.

Vă invităm la Costești.  
Pr. V. C., cor  „C.O”
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NELINIȘTIT ESTE SUFLETUL NOSTRU PÂNĂ NU SE ÎNTOARCE IARĂȘI LA TINE,  DOAMNE 

“Mărturisesc un botez întru iertarea
păcatelor”

ACTIVITATEA SFINŢITOARE, ADMINISTRAREA 
ȘI EXERCITAREA PUTERII SFINŢITOARE

Activitatea sfi nţitoare se săvârșește 
prin administrarea Puterii Sfi nţitoare sau 
sacramentale prin care se sfi nţește viaţa 
credincioșilor atât prin împărtășirea Sfi ntelor 
Taine, cât și prin harul primit în ierurgii.

În decursul anilor sau stabilit norme 
speciale pentru administrarea Sf. Taine și a 
ierurgiilor, norme care prevedeau întocmirea 
și ţinerea evidenţei celor cărora li s-au 
administrat cele trei Sfi nte Taine: Botezul, 
Hirotonia și Sf. Euharistie (Can 46, 47, 48, 
69 Ap.).

Pentru săvârșirea Sfi ntelor Taine urmează 
să fi e respectate următoarele norme cu privire 
la:

- personalitatea celui care are dreptul să 
săvârșească Sf. Taine;

- personalitate celui care primește Sf. 
Taine;

- săvârșirea Sf. Taine propriu zise;
- efectele administrării Sf. Taine

BOTEZUL
Este unica Taină care se săvârșește 

asupra persoanelor care nu sunt încă 
membri ai Bisericii. Aceasta demonstrează 
că lucrarea sfi nţitoare se extinde într-o 
măsură oarecare și în afara Bisericii.

Botezul creștin este Taina prin care 
omul, prin întreita cufundare în apă și 
prin rostirea formulei botezului de către 
săvârșitor, din starea de robie a păcatului 
intră în starea harică, curăţindu-se de 
păcatul strămoșesc și de păcatele personale 
făcute până atunci, se renaște spre o viaţă 
nouă, se face părtaș roadelor mântuirii prin 
jertfa crucii și devine membru al Bisericii, 
cetăţean al noii împărăţii a lui Dumnezeu. 
Ca și celelalte Taine Botezul a fost întemeiat 
de însuși Mântuitorul care, înainte de 
înălţarea la cer, le zice Apostolilor: „Drept 
aceea mergând, învăţaţi toate neamurile, 
botezând-le în numele Tatălui și al Fiului și 
al Sfântului Duh” (Mt. 28, 19-20).

Potrivit efectelor și importanţei lui, 
botezul creștin este baia nașterii de a doua, 
ușa de intrare în Biserică pentru mântuire. 
În dialogul cu Nicodim, Mântuitorul spune: 
„Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va 
naște cineva din apă și din Duh, nu va putea 
să intre în împărăţia lui Dumnezeu. 

Ce este născut din trup, trup este; 
și ce este născut din Duh, duh este. 
Nu te mira că ţi-am zis: Trebuie să vă nașteţi 
de sus” (Ioan 3, 5-7). Botezul mai este și 
condiţia absolut necesară pentru primirea 
celorlaltor Taine.

Sectanţii refuză să recunoască Botezului 
caracterul de Taină, spunând că el este doar 
un simbol. Însă caracterul de taină rezultă 
din diferitele numiri ce i se dau în Sfânta 
Scriptură și în Sfânta Tradiţie: baia nașterii 
de a doua oară, nașterea de sus, baie 
mântuitoare, scăldătoare sfântă, izvor sfânt, 
apă sfi nţitoare, renaștere, luminare, sfi nţire, 
apa vieţii veșnice ș.a.

Botezul cu apă a existat și în Vechiul 
Testament în perioada postmacabeilor, ca 
instituţie specială care simboliza curăţenia 
atât fi zică cât și spirituală. Botezul lui Ioan, 
practicat de acesta, apoi de ucenicii lui și 
chiar de ucenicii Domnului, înainte de a ieși 
la propovăduire (In 4,1-2), numit „botezul 
pocăinţei” (Matei 3,11), era destinat iudeilor, 
fi ind doar o preînchipuire a botezului 
creștin, un simbol al pocăinţei, fără însă a 
împărtăși harul iertării păcatelor, ceea ce 
rezultă clar din numeroasele texte din Noul 
Testament, de aceasta fi ind convins cel ce 
parctica: „Eu vă botez cu apă, spre pocăinţă, 

iar Cel ce va veni după Mine ... vă va boteza 
cu Duh Sfânt și cu foc” (Matei 3,11; Marcu 
1, 8; ș.a.). În Faptele Apostolilor găsim 
următoarele: „Și pe când Apollo era în 
Corint, Pavel, după ce a străbătut părţile 
de sus, a venit în Efes. Și găsind câţiva 
ucenici, a zis către ei: Primit-aţi voi Duhul 
Sfânt când aţi crezut? Iar ei au zis către el: 
Dar nici n-am auzit dacă este Duh Sfânt. 
Și el a zis: Deci în ce v-aţi botezat? Ei au 
zis: În botezul lui Ioan. Iar Pavel a zis: Ioan 
a botezat cu botezul pocăinţei, spunând 
poporului să creadă în Cel ce avea să vină 
după el, adică în Iisus Hristos. Și auzind ei, 
s-au botezat în numele Domnului Iisus. Și 
punându-și Pavel mâinile peste ei, Duhul 
Sfânt a venit asupra lor și vorbeau în limbi 
și prooroceau”(Fapte 19, 2 - 6). 

Deși Mântuitorul a sfi nţit acest 
botez primindu-l de la proorocul și 
Înaintemergătorul Ioan Botezătorul în 
apele Iordanului, a durat numai până în 
ziua Cincizecimii, când Apostolii au fost 
botezaţi „cu Duh Sfânt și cu foc” (Matei 
3,11; Luca 3,16), ca formă botezul lor 
fi ind excepţional, dar ca fond fi ind identic 
celui „din apă și din Duh” (Ioan 3,5). De la 
botezul apostolilor până astăzi toţi creștinii 
au primit botezul cu apă și cu Duh și așa îl 
vor primi toţi cei ce se vor boteza până la 
sfârșitul veacului.

SĂVÂRȘITORUL

În mod obișnuit săvârșitorul Botezului 
este episcopul sau presbiterul cu hirotonie 
validă (Canoanele 46 și 47 Apostolice).

În epistola Sf. Nichifor către călugărul 
Metodie (scrisoarea de fapt aparţine 
contemporanului său Teodor Studitul 
(+ 826), care cuprinde 20 de întrebări și 
răspunsuri, la întrebarea a11-a despre cei 
ce doresc să se boteze, dar nu pot găsi 
un preot ortodox, ci doar din cei ce sunt 
în relaţii cu ereticii sau este caterisit, 
răspunsul este: „Preoţii care au fost opriţi 
în slujire din cauza conlucrării cu ereticii, 
în caz de nu se găsește un preot ortodox, 
pot administra Taina Botezului și împărtăși 
bolnavii cu Sfi ntele Taine sfi nţite mai 
înainte de un Preot Ortodox”1. 

În caz de pericol de moarte, Botezul 
clinic poate fi  administrat și de un creștin 
ortodox.

Nu au calitatea de a săvârși Botezul 
nici un cleric sau creștin de rând care au 

căzut în erezie (Canonul 68 Apostolc).

PRIMITORUL 
BOTEZULUI

Primitor al Tainei Botezului pot fi  toate 
persoanele indiferent de vârstă și sex, care 
doresc să se cureţe de păcatul strămoșesc, 
să renască la viaţă și să devină membri ai 
Bisericii. Maturii care doresc să se Boteze 
trebuie să treacă un curs de catehizare. 

Canoanele Bisericii prevăd o perioadă de 
instruire a celor ce vor să primească Botezul.

O condiţie primordială pentru cei maturi 
care doresc să primească Botezul este libera 
voinţă și cunoașterea celor mai importante din 
învăţătura creștină. În vechime, dar și în unele 
Biserici din zilele noastre, pentru candidaţii la 
botez este indicată o perioadă de catehumenat 
care dura până la 3 ani. Dar pentru a ajunge  
în această categorie era necesar un martor, 
care garanta în faţa episcopului vrednicia 
și seriozitatea celui care dorea să devină 
creștin. După cum menţionează vestiţii 
comentatori de legi bisericești Zonara, 
Balsamon și Aristen, sunt două categorii de 
catehumeni: cei care sunt intraţi de curând 
(οι µεν γαρ απτι προσερχονοται ) și alţii 
care s-au perfecţionat în religia creștină 
(τελεωτεροι), înţelegând deplin doctrina 
creștină. Catehumenii de ambele categorii 
aveau locul lor special în biserică: lângă 
intrarea principală în biserică, în pronaos, 
lângă locul unde de obicei se administra 
Taina Botezului.

Cuvântul catehumen îl afl ăm în Sfânta 
Scriptură (κατεχουµενοι) (Romani 2,18; 
Galateni 6,6; Faptele Apostolilor 18,25; I 
Corinteni 14,19 ș.a.) și indica persoanele 
care, pentru a fi  primiţi în rândul creștinilor 
erau datori să studieze învăţătura creștină.

Profesorul care se ocupa de instruirea 
catehumenului se numea κατηχητης sau 
κατηχιστης, iar locul unde decurgea 
instruirea se numea κατηχουµενειον.

După ce episcopul sau preotul se 
convingea de hotărârea fermă și statornicia 
catehumenului, citea asupra lui o rugăciune 
și, făcându-i semnul crucii, îl introducea în 
prima treaptă a catehumenilor (ακροµενοι, 
sau audientes – ascultătorilor), care 
rămâneau în biserică până la citirea 
Evengheliei la Liturghie, după ce ieșeau 
afară. Și așa timp de 3 ani de afl are în 
această treaptă, după care catehumenul era 
trecut în treapta a doua, sau în categoria 
catehumenilor cărora li se explica amănunţit 
Simbolul Credinţei (ενχοµενοι (orantes) 
sau γονυκαλνοντες).  Aceștia rămâneau 
la Liturghie până la cuvintele diaconului: 
„Câţi sunteţi chemaţi, ieșiţi”. Timpul afl ării 
în această categorie a catehumenilor nu 
era reglementat și depindea de sârguinţa și 
înclinarea „celui chemat”.1 Începând cu sec. 
V-VI, când păgânismul greco-roman dispare 
defi nitiv, tot mai rare au devenit cazurile de 
botez asupra maturilor. De atunci începe să 
dispară și instituţia catehumenatului. 

În Rusia, în legislaţia civilă de până 
la revoluţia bolșevică pentru maturii care 
doreau să se boteze era prevăzută o perioadă 
de catehumenat de 40 de zile pentru adulţi 
și o perioadă de 6 luni pentru minori2. 

Datorită faptului că canoanele bisericești 
încă nu au fost abrogate, și în prezent ar fi  
bine ca un matur care dorește să se boteze 
să treacă o perioadă de catehumenat. Astfel 
Canonul 46 Laodicea (343) spune: „Se cuvine 
ca cel ce se Botează să înveţe credinţa, iar 
în joia săptămânii să răspundă episcopului 
sau preotului”. Lucrul acesta este respectat 
în unele Biserici locale: Biserica Poloneză, 

Bisericile Grecești (Elada, Constantinopol, 
Antiohia, Alexandria, Ierusalim). Desigur 
că bolnavii, mai ales când sunt pe patul de 
moarte, sunt botezaţi fără a trece perioada de 
catehumenat.

Deoarece botezul este necesar tuturor 
oamenilor pentru mântuire, fi indcă toţi se 
nasc cu consecinţele păcatului strămoșesc, 
Biserica a practicat botezul timpuriu al 
copiilor. Protestanţii și sectanţii spun că 
copii n-au nevoie de botez, deoarece 
n-au păcate. Lucrul acesta nu este corect 
deoarece Sf. Scriptură ne spune că „nimeni 
nu e curat de întinăciune, chiar dacă viaţa 
lui ar fi  o singură zi” (Iov 14,4) și „întru 
fărădelege m-am zămislit și întru păcate 
m-a născut maica mea” (Ps 50,6) ș.a.

Sf. Scriptură ne mărturisește despre botezul 
copiilor. Astfel, în Faptele Apostolilor 10, 44 
se spune că în casa tăbăcarului Simon de 
lângă mare: „Încă pe când Petru vorbea aceste 
cuvinte, Duhul Sfânt a căzut peste toţi cei care 
ascultau cuvântul”; oare printre ascultători 
nu puteau fi  și copii? Sau în 16,15 se spune 
despre o femeie cu numele Lidia, vânzătoare 
de porfi ră, din cetatea Tiatirelor, care „s-a 
botezat și ea și casa ei”; sau în 16, 33, de unde 
afl ăm că temnicerul care-i păzea pe Pavel și 
Sila „S-a botezat el și toţi ai lui îndată” ; iar 18, 
8 afl ăm că „Crispus, mai-marele sinagogii, a 
crezut în Domnul, împreună cu toată casa sa; I 
Cor. 1,16 afl ăm că Sf. Apostol Pavel a „botezat 
și casa lui Ștefana”.

Credinţa și pocăinţa drept condiţii 
premergătoare botezului se cer numai adulţilor, 
nu și copiilor, pentru aceștia credinţa putând fi  
mărturisită de nașii lor. De altfel Sf. Scriptură 
ne arată numeroase cazuri de reversibilitate 
a credinţei: pentru credinţa unora ajutor au 
primit alţii: vindecarea slugii sutașului din 
Capernaum (Matei 8,5); vindecarea fi icei 
femeii hananience, care era chinuită de demon 
(Matei 15,22); vindecarea fi ului lunatic (Matei 
17, 14-18); învierea fi ului văduvii din Nain 
(Luca 7,11-15); vindecarea fi icei lui Iair mai 
marelui sinagogii (Luca 8,41) ș.a.

Și numeroși sfi nţi părinţi ne dau mărturii 
în privinţa botezului copiilor. Astfel, Sf. 
Irineu care a trăit în sec. II spune: „Iisus 
a venit să mântuiască prin sine pe toţi, 
adică pe cei ce renasc printr-Însul pentru 
Dumnezeu: pe copii, pe tineri și pe bătrâni”; 
Origen care a trăit în sec. III zice: „Biserica 
a primit de la apostoli tradiţia de a împărtăși 
pruncilor botezul”; Fer. Augustin din sec. 
IV afi rmă: „Biserica a administrat totdeauna 
botezul copiilor și această practică a păstrat-
o neștirbită”; Sf. Grigorie Teologul zice: 
„Ai copii? Să nu ia timp răutatea. Să fi e 
sfi nţit (botezat) din pruncie, să fi e consacrat 
Domnului de la început”. 

Așadar, copiii pot și trebuie să fi e 
botezaţi, mai ales că nașii lor sunt cei ce 
garantează viitoarea lor credinţă. 

Astfel, chestiunea cu botezul copiilor a fost 
rezolvată pozitiv, la început pe cale practică, 
iar apoi prin hotărâri ale Sfi ntelor sinoade. O 
hotărâre a Sinodului local din Cartagena (418) 
zice: „Cel ce neagă necesitatea botezului 
copiilor celor nou-născuţi să fi e anatema”. 
Despre botezul copiilor vorbesc Canonul 
72 (Cartagena) și Canonul 84 Trulan care 
prevede botezul copiilor și atunci când nu 
există martori de încredere ce ar fi  mărturisit 
că copiii sunt botezaţi și nici ei din cauza 
vârstei nu pot să răspundă dacă au primit 
Taina Botezului. Se procedează astfel pentru 
ca nu cumva această îndoială să-l păgubească 
de curăţarea Sfi nţeniei.

Când s-a înrădăcinat botezul copiilor a 
apărut necesitatea unui martor sau a unui 
educator spiritual al celui botezat, pe lângă 
părinţii fi zici s-a înrădăcinat obiceiul de a 
avea doi martori sau nași.

(continuare în nr. 10)
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Pe data de 12 septembrie a.c. a 
fost ales ca patriarh al Bisericii Ortodoxe 
Române ÎPS Daniel, Mitropolit al 
Moldovei și Bucovinei.

Înalt Prea Sfi nţia Sa Doctor Daniel 
Ciobotea, s-a născut la data de 22 iulie 
1951 în satul Dobrești, comuna Bara, 
judeţul Timiș, ca al treilea copil în familia 
învăţătorului Alexie și Stela Ciobotea. 

Școala primară a urmat-o în 
satul natal (1958-1962), Dobrești, iar 
gimnaziul în localitatea Lăpușnic (1962-
1966), judeţul Timiș. În anul 1966 începe 
cursurile liceale în orașul Buziaș, pe care 
le continuă în municipiul Lugoj, Liceul 
“Coriolan Brediceanu” (1967-1970).

După absolvirea examenului 
de bacalaureat se înscrie ca student la 
Institutul Teologic Universitar din Sibiu 
(1970-1974), unde obţine Diploma de 
licenţă în teologie (Noul Testament).
În perioada 1974-1976 frecventează 
cursurile de doctorat la Institutul Teologic 
Universitar din București, Secţia 
Sistematică, sub îndrumarea Pr. Prof. Dr. 
Dumitru Stăniloae; își continuă studiile 
în străinătate: doi ani la Facultatea de 

Teologie Protestantă a Universităţii de Știinţe Umane din Strasbourg (Franţa) și doi ani la 
Universitatea Albert Ludwig din Freiburg im Breisgau, Facultatea de Teologie Catolică 
(Germania).

În 15 iunie 1979 își susţine teza de doctorat la Facultatea de Teologie Protestantă din 
Strasbourg, intitulată: Réfl exion et vie chrétiennes aujourdă’hui. Essai sur le rapport entre 
la théologie et la spiritualité, VII,  424 p. Devine astfel doctor al Universităţii din Strasbourg.
O formă lărgită a acestei teze a fost pregătită sub îndrumarea mentorului său, Pr. Prof. 
Dr. Dumitru Stăniloae și a fost susţinută la 31 octombrie 1980 la Institutul Teologic 
Universitar din București sub următorul titlu: Teologie și spiritualitate creștină. Raportul 
dintre ele și situaţia actuală. 

În 1987 intră în viaţa monahală la Mănăstirea Sihăstria cu numele Daniel, avându-l 
ca naș de călugărie pe Prea Cuviosul Părinte Arhimandrit Cleopa Ilie.

FUNCŢII ȘI ONORURI:

1980-1988 - Lector la Institutul Ecumenic din Bossey, Geneva și profesor asociat la 
Geneva și Fribourg în Elveţia;

1988 - Consilier Patriarhal, Director al Sectorului Teologie Contemporană și Dialog 
Ecumenic;

1988 - Conferenţiar la catedra de Misiune Creștină a Institutului Teologic 
Universitar din București;

1990 (martie) - Ales și hirotonit Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei;
1990 (iunie) - Ales Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Bucovinei;
Din 1992 - Profesor de Teologie la Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru 

Stăniloae din cadrul Universităţii Al. I. Cuza - Iași;
Reprezentant al Comisiei Sinodale Naţionale pentru Educaţia Religioasă 

(București);
Președinte al Comisiei Teologice și Liturgice a Sfântului Sinod al BOR (fostă 

comisie pentru învăţământ);
Membru de onoare al Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice (București);
Membru al Comitetului Executiv și Central al Consiliului Ecumenic al Bisericilor 

(Geneva, 1991-1998);
Membru al Prezidiului și Comitetului Central al Conferinţei Bisericilor Europene 

(din 1990);
Vicepreședinte al celei de-a II-a Adunări Generale a Conferinţei Bisericilor 

Europene (Graz, 1997);
Membru titular al Academiei Internaţionale de Știinţe Religioase de la Bruxelles 

(2000);
2007(12 septembrie) - Ales Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

DISTINCŢII ȘI TITLURI

Premiul Emanuel Heufeder, Mănăstirea Niederaltaich, Germania, 1998;
Ordinul Serviciul Credincios în rang de Mare Cruce acordat de către Președintele 

României, Emil Constantinescu, 2000;
Premiul ecumenic al Institutului Sf. Nicolae din Bari, Italia, 2002;
Premiul Pro Humanitate acordat la Berlin, în 2002, de Fundaţia Europeană pentru 

Cultură Pro Europa (din Freiburg im Breisgau);
Doctor Honoris Causa al Universităţii Catolice Sacred Heart, Fairfi eld, Connecticut 

- S.U.A., 2003;
Senator de onoare al Universităţii Dunărea de Jos, Galaţi, 2003.

Lumea creștină sprijină Patriarhia 
Ecumenică în disputa cu autorităţile turce 

Zileletrecute s-a 
desfășurat în carti-
erul Fanar, la sediul 
PatriarhieiEcumenicedin 
Constantinopol, întâl- 
nirea tuturor episcopilor 
ortodocși afl aţi sub ju 
risdicţia Patriarhiei 
Ecumenice, sub con-
ducerea SS Bartolomeu, 
patri-arhul ecumenic de 
Constantinopol. 

Întâlnirea ierarhilor 
ortodocși a coincis cu 
începutul noului an bise-
ricesc, la 1 septembrie, 
și a adus în prim plan 
controversa dintre Pa-
triarhia Ecumenică de 

Constantinopol și auto- 
rităţile turce, care doresc 
să interzică folosirea 
termenului „ecume-nică” 
în titulatura Patriarhiei. 
În zilele premergătoare 
întâlnirii, toţi participantii 
și-au exprimat sprijinul 
pentru Sanctitatea Sa 
Patriarhul Ecumenic 
Bartolomeu, în această 
problemă. 

Aceeași atitudine 
o adoptase, la sfârșitul 
lunii august, Conferinţa 
Bisericilor Europene, 
precum și Consiliul 
Mondial al Bisericilor, 
prin vocea secretarului 

său general, Dr. Samuel 
Kobia. La întâlnirea de 
la Istambul a participat 
și primatul Bisericii 
Ortodoxe din America, 
ÎPS Herman, arhiepiscop 
de Washington și New 
York și mitropolit a toată 
America și Canada. 

La întoarcerea  în 
America, înaltul prelat 
a declarat că este îmbu-
curător faptul că întreaga 
creștinătate sprijină Pa 
triarhia Ecumenică, 
apărând drepturile sale 
istorice, omenești și re- 
ligioase, dar și libertatea 
acesteia.

Biserica Ortodoxă Rusă a 
reafi rmat faptul că nici unui cleric nu 
i se va permite vreodată să candideze 
pentru funcţia de șef al statului. „Nici 
un cleric, indiferent dacă este preot 

sau episcop, nu trebuie să devină 
vreodată președinte”, a declarat pe 
data de 22 august mitropolitul Kirill de 
Smolensk și Kaliningrad, președintele 
Departamentului pentru Relaţii Externe 
al Patriarhiei Moscovei, informează 
interfax-religion.com. Conform spuselor 
ÎPS Sale, „Biserica nu trebuie să devină 
vreodată parte a cârmuirii. Dacă devine 
parte a cârmuirii, atunci se implică în 
chestiuni nepotrivite pentru ea și, prin 
urmare, va merge împotriva propriei 
chemări”. Cu ocazia lecturilor prilejuite 
de sărbătoarea Nașterii Domnului, 
mitropolitul Kirill a spus că „lupta 
politică se bazează pe susţinerea din 
partea unui grup, așa încât unii oameni 
sunt priviţi de politicieni ca aliaţii 
lor, alţii mai puţin, iar ceilalţi devin 
dușmani. Pentru Biserică nu există 
apropiaţi sau îndepărtaţi. Dacă Biserica 
devine politicizată, cum doresc unii 
oameni astăzi, ea va pieri. Participând 
la viaţa politică am ajunge să dezbinam 
Biserica așa de tare încât să nu mai fi e 
mama naţiunii noastre”.

Mitropolitul Kirill: „Nici un cleric nu 
trebuie să devină vreodată președinte” 

Primatul Bisericii 
Ortodoxe a Ciprului, 
arhiepiscopul Hrisostomos 
al II-lea, a protestat 
împotriva întreruperii 
slujbei Sf. Liturghii de 
către autorităţile poliţienești 
turcești în vechea Mănăstire 
„Sf. Barnaba” din 
Famagouste, informează 

infocatho.cef.fr.
Se pare că poliţia 

ar fi  cerut preotului 
să întrerupă slujba 
ce se ofi cia în cadrul 
acestei biserici, iar în 
faţa refuzului acestuia, 
forţele de ordine au scos 
credincioșii afară și l-au 
insultat pe preot. 

A r h i e p i s c o p u l 
Hrisostomos al II-lea 
a considerat incidentul 
ca fi ind o încălcare a 
libertăţii religioase a 
creștinilor în partea de 
nord a insulei, unde 
bisericile au devenit 
depozite militare sau sunt 
folosite în alte scopuri.

Sf. Liturghie ortodoxă, oprită de 
poliţia turcă din Famagouste 

Duminică, 9 septembrie 2007, în localitatea Charjah din Emiratele Arabe 
Unite, a avut loc ceremonia punerii pietrei de temelie pentru prima biserică ortodoxă 
rusă din Peninsula Arabică, informează orthodoxie.com. Slujba s-a derulat într-un 
cort amplasat pe locul viitoarei biserici, aproape de o cruce ortodoxă, la eveniment 
fi ind prezent un număr însemnat de credincioși ortodocși. Decizia de construire a 
unei biserici ortodoxe pe aceste teritorii a fost luată în anul 2005.

Prima biserică ortodoxă, în Peninsula 
Arabică 

Biserica Ortodoxă Română are un nou 
Patriarh


